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GUARARAPES 
CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

NÚCLEO: JABOATÃO DOS GUARARAPES MÊS/ANO:DEZEMBRO/2014 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente relatório busca descrever detalhadamente o trabalho desenvolvido 

na unidade de Acolhimento e Apoio de Jaboatão dos Guararapes do Programa 

ATITUDE. Para tanto, serão compartilhadas ações qualitativas e quantitativas 

desenvolvidas ao longo do mês de DEZEMBRO / 2014, no referido serviço, a fim de 

proporcionar maior aproximação da rotina deste Centro. 

No referido Centro, o trabalho é pautado na transversalidade, sendo a 

consecução dos objetivos nele pretendido organizada por meio de grupos 

operativos, atividades socioeducativas, lúdicas, esportivas, artísticas, culturais, 

dinâmicas, reflexões, estratégias de redução de danos, além de atendimento 

psicossocial e ações socioassistenciais.  

Frente ao exposto, convêm ressaltar que o Centro de Acolhimento e Apoio tem 

como princípio norteador a inserção/inclusão de usuários que se encontram em 

situação de extrema vulnerabilidade social e, no momento, sem condições de 

visualizar estratégias, possibilidades de (re) significação da sua vida.  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Paralelo ao trabalho desenvolvido no Apoio existe o ATITUDE nas Ruas, 

dispositivo do Programa ATITUDE, sediado no Apoio, porém com funcionamento 

autônomo àquele serviço. Tal dispositivo encarrega-se de realizar um trabalho de 

aproximação dos usuários que não conseguem acessar o serviço, como também 

viabilizar possibilidades de inclusão, divulgação e prevenção junto à população geral 

e, especificamente, a pessoas em sofrimento decorrente do uso/abuso de 

substâncias psicoativas. 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

Endereço: Rua Aníbal Ribeiro Varejão, n3280, Candeias, Jaboatão dos Guararapes/PE. 

Telefones de Contato: 81 3093-6271 

Executora: IEDES 

E-mail: atitudeapoio.jaboatao@gmail.com 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO DE NÚCLEO Girlane Karla Rodrigues Coutinho  

COORDENAÇÃO TÉCNICA Sulamy Patrícia Campelo Borba 

SUPERVISORES 
Aiala Frederick de Souza 

Christiane Tadúde Souza Bosshard 

TÉCNICOS SOCIAIS 
DayulaTácia dos Santos Silva 

Patricia Amália de Andrade Melo Lira  
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4. EQUIPEDOATITUDE NAS RUAS 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

Claudia Verônica Soares  

Josimar Ferreira de Souza 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Antônia Edislândia da Silva  

EDUCADORES SOCIAIS 

Helder Márcio de Barros Almeida 

Vera Lúcia Mauricio de Jesus 

Levi da Silva Lima 

Renato Mário da Silva 

Carla Juliane Bezerra de Souza 

Márcio Aércio Oliveira Dos Santos 

Rachel Cardoso 

Paulo Queiroz De Andrade 

RECEPCIONISTA Simone de Cássia dos Santos Silva 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ana Claudia de Farias Alexandre 

AUXILIARES DE COZINHA 

Sandra Simão de Paulo /  Adriana Maria 

Aurelina 

Gilvaneide Francisco de oliveira  

Juvanere do Carmo Nascimento  

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS Ângela Sales da Silva  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php


 

                                                                                                 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

Centro de Acolhimento e Apoio 
Rua Aníbal Ribeiro Varejão, 3280, Candeias 

Jaboatão dos Guararapes 
5 

 

I 

TÉCNICO SOCIAL Evodia Fabrício Soares de Araújo 

EDUCADOR SOCIAL Camila Yasmim do Rego Lima de Souza 

MOTORISTA Josivan Ramos de Freitas 

II 

TÉCNICO SOCIAL Jeane dos Santos Tonéo 

EDUCADOR SOCIAL HelaineMaria Silva Duarte 

MOTORISTA Fausto Oliveira Araújo 

III 

TÉCNICO SOCIAL Tiago Queiroz Moura 

EDUCADOR SOCIAL Marina de AlbertinoCorreia 

MOTORISTA Hallinson de Souza Barbosa 

 

 

5. DESCRIÇÃO QUALITATIVADAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

E APOIO  

Com objetivo de auxiliar na construção do relatório mensal deste núcleo 

segue as atividades realizadas no mês de dezembro nesta unidade: 

Em termos qualitativos:  

A atuação da Supervisão segue o viés de planejar, estimular e desenvolver 

estratégias para que o funcionamento do Centro ocorra de forma propositiva às 

demandas surgidas, facilitando dessa forma, o desenvolvimento dos diversos 

setores. Assim, a supervisão busca orientar a equipe a desenvolver suas 

atividades dentro de determinadas normas para alcançar os objetivos do serviço. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Nesta perspectiva, durante o período em tela, trabalhou-se alguns 

aspectos do que foi positivo e negativo durante o ano, com intuito de fortalecer 

as relações interpessoais da equipe e diminuir os entraves que surgem com a 

dinâmica do serviço. Discussões de casos e acompanhamentos com a 

participação da supervisão faz-se necessários em alguns atendimentos para 

minimizar os ruídos da comunicação. Percebeu-se que os atendimentos aos 

usuários ganharam uma melhor consistência e regularidade semanal na escuta. 

É possível destacar alguns acontecimentos, durante o período, quais 

sejam: 

01,08,13 e 20/12/14 – Reunião de turno para discussões de casos, 

acompanhamentos de usuários e encaminhamentos. 

02/12/14 – Participação na III Jornada Estadual dos Direitos Humanos/ Seminário 

sobre O consumidor de crack: a influência das crenças familiares no tratamento 

realizado no Hotel Barramares. 

03/12/14 – Participação na IV Jornada Estadual dos Direitos Humanos do 

Município Do Moreno – PE. 

03, 10, 23 e 30/12/14 - Reunião técnica onde fora oportunizada discussão sobre 

o funcionamento do serviço, relações interpessoais da equipe, estudo de casos 

e os possíveis encaminhamentos.  

09/12/14 – I Reunião trimestral com os supervisores dos Centros de Acolhimento 

e Apoio de Jaboatão, Recife, Cabo e Caruaru,  no município de Caruaru, visando 

unificar as práticas e atuações nos serviços. 
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09/12/14 - a equipe do Apoio do Cabo de Santo Agostinho foi à unidade, 

objetivando a discussão do caso de usuária. 

10/12/14 – Reunião com os educadores do Centro de Acolhimento e Apoio-JB. 

17/12/14 – Confraternização do Centro de Acolhimento e Apoio-JB, seus 

usuários e familiares, bem como parceiros do município.  

18/12/14 – realização da 2ª reunião com os moradores, vizinhos do serviço. 

18/12/14 – Capacitação sobre manejo na cozinha, SEDAS.  

Embora haja um trabalho interdisciplinar no serviço, a fim de melhor 

entendimento da rotina desenvolvida na unidade, serão pontuadas ações executadas 

por setores, entretanto, na prática, as atividades não se dêem de forma isolada. 

5.1 DESCRIÇÕES QUALITATIVAS DAS AÇÕES DO SETOR DE PSICOLOGIA 

Enquanto setor de psicologia, realizamos ao longo do mês, através de uma escuta 

pautada na subjetividade da pessoa acolhida, atendimentos que valorizam as demandas 

trazidas pelas mesmas, bem como encaminhamentos para a rede SUS e SUAS, a fim de 

oportunizar ao usuário uma amplitude de possibilidades de cuidado. 

Na perspectiva da psicologia, no contexto Álcool e Drogas, valorizou-se na escuta aos 

usuários o tripé conceitual que ratifica a importância de perceber a droga na 

transversalidade do sujeito, da família e do contexto em que o mesmo vive. 

De forma acolhedora, o serviço tem trabalhado com a proposta de estimular valores, 

levando o sujeito a refletir sobre seu comportamento e consequências, além de 

estimular a construção de autonomia e resgate dos vínculos familiares fragilizados e/ou 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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rompidos, através de grupos e encaminhamentos pertinentes ao Planejamento 

Individual de cada usuário. 

    

DESAFIOS: 

Avaliação e resgate de vínculos familiares e proposta de implicação de uma 

parceria no cuidado com o usuário de drogas; 

Estabelecer maior contato com as famílias por telefone e visitas domiciliares para 

essa construção conjunta.  

Despertar no usuário um desejo maior de estar no espaço, além da simples 

possibilidade de descanso e alimentação, principalmente nos diaristas.  

Enquanto desafio, urge registrar a ausência de um técnico social em psicologia. 

Este profissional solicitou  desligamento do Programa, por ter recebido nova proposta 

de trabalho. Dessa forma, durante os dias de dezembro, a unidade contou apenas com 

um profissional de psicologia, visto que o profissional afastado permaneceu apenas por 

doze dias.  

AVANÇOS : 

Maior participação dos usuários no grupo família, bem como maior autonomia 

dos usuários para desenvolvimento das atividades propostas nos PIA`s. 

5.2 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 

AVANÇOS: 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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  Dezembro foi um mês de diversas atividades dando  continuidade ao 

fortalecimento de vinculo com o usuário e seus familiares. Dessa forma, foram 

realizadas:  visitas domiciliares, visitas institucionais (foi dada continuidade às 

articulações e encaminhamentos a rede socioassistencial, de saúde e demais redes 

intersetoriais, para ampliar os serviços oferecidos aos nossos usuários, com a garantia 

dos direitos humanos e cidadania de reinserção). É importante destacar, também, que 

neste mês, trabalhamos no sentindo de Sensibilizar o usuário sobre a importância do seu 

processo de atendimento e acolhimento. 

 Ressalta-se a articulação com a Escola Galba Matos para obter dados sobre o 

inicio da matricula escolar e documentação necessária, a fim de munir os usuários deste 

serviço com as informações necessárias. 

 Outro aspecto importante a ser pontuado para o setor de serviço social foi a  

construção do  plano individual de atendimento (PIA) a partir das demandas do usuário, 

visando sua autonomia; Com o PIA, os usuários são capazes de preservar e efetivar seus 

direitos enquanto cidadãos. Este setor também contribuiu para o fortalecimento dos 

vínculos familiares, oferecendo o atendimento a  essas famílias  que representam 

pessoas relevantes no processo de fortalecimento das relações afetivas. Nesses 

atendimentos, a equipe pode contribuir para a mediação de conflitos nesse meio 

familiar.  

 Neste mês trabalhamos diversos temas no Grupo Primeiro Passo, onde é dedicado a 

reflexão sobre os temas e discussão envolvendo a equipe e usuários, utilizamos cartazes, 

pilotos, cola, textos, DVD para exposição dos vídeos. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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 Dentre as temáticas abordadas, destacamos: Vídeo Motivacional já feito em 2012, 

exposição do vídeo que aborda assuntos relacionados a como conseguir alcançar metas, 

objetivos e realizar sonhos? Em seguida foi aberta aos usuários a discussão sobre o tema 

abordado, Dinâmica relacionada ao tema: Natalino, Os usuários expressaram em papel 

desenhos, frases e palavras relacionadas ao tema Natalino para realizar a exposição no 

dia da Confraternização dos mesmos. Vídeo: Exemplo de vida, exposição do vídeo em 

seguida debate sobre o vídeo com os usuários, trazendo exemplos de vida e de 

superação. Leitura do texto: Superação, iniciou-se a leitura do texto em seguida abriu-

se para discussão sobre o tema, onde os usuários trouxeram que devemos acreditar, 

vencer e superar, com determinação e persistência em chegar a um objetivo, TRAZENDO 

A FRASE “Não desista dos seus sonhos”. 

 No Grupo Direitos Sociais trabalhou-se temáticas referentes ao convívio em 

comunidade trazendo para a realidade nossa convivência com os moradores do entorno 

do Apoio Jaboatão. Um dos grupos foi realizado  na praia de Candeias, onde, iniciamos 

a prática do tema abordado desde a saída do espaço, até o diálogo que se estendeu  com 

uma roda de conversa na praia. 

 Em dezembro foram realizados três dos quatros grupos que acontecem com a 

temática Direitos Sociais devido ao feriado do dia 25 de dezembro.  

  

DESAFIOS: 

 A sensibilização com a família, no que tange seu papel diante do processo de 

organização pessoal do usuário; 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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 Sensibilização aos usuários, a fim de oportunizarem a continuidade ao 

momento de cuidado ; 

 Dificuldade de participação de alguns usuários nos Grupos e nas atividades no 

Serviço; 

 Dificuldade de encaminhar usuário para emissão de Carteira de identidade; 

 Dificuldade para trabalhar com os usuários nos grupos, devido a sala, pois essa 

mostra-se inadequada para trabalhar em grupo; 

 Dificuldade para marcar atendimento aos usuários no CAPS, os usuários voltam 

e não são acolhidos, por falta de vaga para  o atendimento. 

 

5.3 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE QUALIDADE DE VIDA 

 Foram realizados grupos de qualidade de vida com temas diversificados: o dia 

Mundial de combate a AIDS (HIV), tendo sido exibido um vídeo do Dr. Dráuzio Varela, 

onde ele alerta sobre o aumento da doença no mundo e a situação no Brasil;  

Epidemiologia dos danos do cigarro a saúde, a Lei anti-fumo (com a apresentação do 

vídeo do Ministério da Saúde, que trata da extinção dos fumódromos e dos danos que 

o cigarro traz à saúde.); O poder medicinal da Cannabis; O que conseguimos de positivo 

para melhoria da saúde e qualidade de vida em 2014 e como obter melhores resultados 

para 2015.  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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 Foram utilizados como metodologia e materiais: Vídeos, Cartilhas e textos 

instrutivos. Com utilização de data show, computador, lápis, canetas coloridas e 

cartolina. 

 O objetivo dos grupos foi sensibilizar e orientar sobre os cuidados necessários à 

saúde. Trazer conhecimento sobre os temas que foram apresentados, visando à 

prevenção e proteção de doenças sexualmente transmissíveis, diminuir as 

possibilidades do adoecimento do indivíduo, a fim de que o usuário possa criar suas 

estratégias de redução de danos, bem como aprender a lidar com questões do cotidiano, 

respeitando a opinião do outro. O último grupo foi  na praia, onde eles colocaram suas 

perspectivas de uma melhor qualidade de vida para 2015. 

 Em todos os grupos, os usuários foram bastante participativos com falas e reflexões  

participaram com construções de cartazes, estimulados a busca de conhecimento 

quanto aos cuidados de saúde e para uma qualidade de vida.  

Dentre as ações desenvolvidas pela qualidade de vida, é importante destacar alguns 

encaminhamentos realizados para os usuários: Unidade de Saúde da Família ( USF)  para 

elaboração do Cartão vacinal e atualização do esquema para aqueles que já tinham o 

cartão;  Também foram realizados encaminhamentos para fazer curativos, em caso de 

maior complexidade . 

Foram realizados, ainda, no período em pauta, articulação com redes sócio-

assistenciais e com a Secretaria de Saúde de Jaboatão: CAPS ad e encaminhamentos 

realizados para o CTA (Centro de testagem e acolhimento), USF/UBS para avaliação 

clínica, ginecológica e odontológica e para UPA. Ressalta-se que tais encaminhamentos 

representam rotina diária do serviço. Além de realizar triagens e acolhimentos a novos 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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usuários, bem como as retriagens, escutas e atendimentos diários de qualidade de vida 

são realizadas diariamente o controle de entrada e saída de medicações prescritas para 

os usuários do serviço. 

 Atualmente, o usuário JB 175 vem sendo acompanhado pela Policlínica Barros Lima, 

em razão de ter sofrido uma mordida de um gato. O usuário chegou ao espaço com o 

braço direito apresentando o quadro de infecção e foi encaminhado à emergência pela 

equipe de plantão da unidade de Apoio de Jaboatão. Após avaliação medica, foi 

prescrita medicação: Benzetacil IM, antitetânica e soro antirrábico. Ainda está indo à 

unidade de saúde para terminar o tratamento. 

 Nesse mesmo período, a usuária JB 715 precisou ser urgenciada junto ao Hospital 

Ulysses Pernambucano, em virtude de apresentar um surto psicótico, sendo, 

posteriormente, conduzida à sua residência,  acompanhada da técnica de qualidade de 

vida e equipe do ATITUDE nas ruas. Foram dadas orientações à família sobre cuidados 

de saúde da usuária e entregues os encaminhamentos para o CAPSad René Ribeiro.   

 A qualidade de vida participa também de Reuniões com a supervisão e a coordenação. 

AVANÇOS: 

 A pesquisa do Ageu Magalhães para detectar doenças sexualmente transmissíveis, 

contribuindo nas atividades do “grupo de qualidade de vida” com educação, prevenção 

e encaminhamentos para tratamento das doenças acima citadas.  

 O fortalecimento da parceria com a unidade de saúde próxima ao Centro, na USF 

Galba Matos, fato que vem potencializando atendimentos Médicos com realização de 

exames e encaminhamentos dos mesmos para os usuários do apoio. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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 O atendimento odontológico na UPA do Curado aos usuários para procedimentos de 

Obturação e Canal, quando necessários. 

DESAFIOS: 

  Dificuldade do usuário mediante inexistência de passagem e/ou distância do serviço 

para as redes de saúde do Município, bem como  de documentos para realização de 

exames prescritos  

 Dificuldades nos atendimentos na Policlínica Carneiro Lins, para médicos especialistas 

e no atendimento ambulatorial no setor de Odontologia.  

 

5.4 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE EDUCADOR SOCIAL 

Os educadores fizeram um trabalho de reflexão com relação à participação dos 

usuários, diarista e pernoite, no bom dia, no despertar e nos grupos dentro e fora do 

espaço. Com isso, houve uma boa compreensão dos mesmos, repercutindo numa 

mobilizarão para cuidar do espaço tanto na organização da limpeza quanto na 

freqüência nas atividades. O fruto disso foi à casa organizada com pinturas, decoração.  

A partir do envolvimento dos usuários foi construída apresentação deles junto a festa 

de confraternização: batucada e peça teatral.  

Registra-se a  grande presença dos familiares na festa de Natal. 

AVANÇOS: 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Percebemos um maior emponderamento dos educadores, sobre suas atividades no 

serviço, fato que vem reverberando maior qualidade nas ações desenvolvidas na 

unidade, como também uma valorização desses profissionais. 

DESAFIOS: 

A dificuldade estrutural da casa, no que tange a pouca iluminação e espaço 

mínimo de convivência para os usuários, fato que demanda maior versatilidade da 

equipe.  

Na organização dos quites de higiene pessoal, visto que exige tempo do educador 

ausente da dinâmica da casa.  

A falta de crédito nos telefones, fato que inviabiliza a comunicação entre 

usuários e família, bem como entre a equipe e rede socioassistencial. 

5.5 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO E ENCAMINHAMENTO À FAMÍLIA 

 

O Grupo família representa momento proposto para ser trabalhado as 

dificuldades das relações familiares, medos, desconfianças, comportamentos e 

adoecimentos. No mês referente a esse relatório foi trabalhado no grupo citado as 

seguintes temáticas: 02/12/2014 - Texto : "O sentido do Natal" - reflexão  sobre 

fechamento de ciclos focando no que foi possível para o ano que se encerra;  

09/12/2014 - "Pra quem vai meu cartão de Natal" -  Construção de cartões de Natal, 

pelos usuários, que foram colocados na Árvore de Natal e entregue ao familiar escolhido 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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na confraternização;  16/12/2014 - momento de decoração para festividade de 

confraternização; 23 e 30/12/14 - Reunião de equipe antecipada devido as datas 

comemorativas do mês, dessa forma, não houve o grupo . 

Avanços: 

Manteve-se a meta de intensificar intervenções junto aos familiares no intuito 

de aproximá-los dos usuários, como ponto trabalhado nos PIA`s, bem como etapa para  

fortalecer o processo de desenvolvimento do  protagonismo e da autonomia dos 

usuários.  

Desafios: 

Manter o estimulo e entendimento dos familiares sobre a importância de suas 

participações frente ao processo de organização dos sujeitos. 

 

6. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

Palestras e Divulgação do Programa 

   Convém destacar que, as equipes estão num trabalho de (re)mapeamento das 

áreas, no intuito de melhor reconhecimento dos territórios, a fim de permitir um 

planejamento mais efetivo das atividades. Na oportunidade, busca-se valorizar a 

aproximação das organizações atuantes em cada comunidade, por meio de 

divulgação e palestras. Todavia, esta parceria ainda mostra-se muito incipiente.   

Assim, neste mês, percebemos o numero baixo de  palestras sobre a temática da 

droga e sobre o Programa pela necessidade de maior fortalecimento das 
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parcerias ( conforme citado anteriormente); pelo fato de  dezembro representar 

período de recesso/ferias das Escolas bem como outras instituições 

semelhantes;  e pelo município ter formatado horário de expediente 

diferenciado, em seus órgãos, o que gerou uma reorganização de cada unidade, 

sem disponibilidade para inclusão das ações do ATITUDE.  

Houve, entretanto, ações de divulgação do Programa. A primeira delas se 

deu no Município de Vitória de Santo Antão, no dia 05 do mês dezembro. 

Estiveram presentes as três equipes de rua dos Núcleos de Jaboatão, Recife, 

Caruaru e Cabo além de parceiros do Municipio (CRAS, CREAS, APAME, CTA, 

Saúde da Mulher ofertando exame de mamografia – Unidade móvel). 

 A ação teve como espaço físico de apoio a Escola Estadual Guiomar 

Krause, mas se estendeu por toda a rua e uma praça próxima, onde as atividades 

foram distribuídas, dentre elas: percussão, mágica, oficina de turbantes e 

grafitagem, fantoche, vídeos, capacitação de professores, teatro de rua. Foram 

ainda distribuídos panfletos informativos sobre o Programa e preservativos. O 

diálogo com estudantes, funcionários e outros atores do Município foi intenso e 

constante, tendo iniciado desde do dia 01/12, culminando com a ação integrada. 

     Outra ação que merece  destaque foi a realizada apenas com a as equipes do 

Nucleo de  Jaboatão, no Viaduto de Prazeres. Esta justifica sua necessidade 

devido ao intenso uso e tráfico de substâncias psicoativas que tem ocorrido 

neste local. Alem da equipe, o evento contou com a participação de usuários do 

Centro de Acolhimento e Apoio, os quais participaram da percussão e divulgação 

do Programa. O planejamento contava ainda com um cine debate, além de 
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distribuição de preservativos, panfletos, lubrificantes e água. Todavia, a 

atividade com o vídeo não foi possível devido à falta de ponto de energia no local 

( recentemente a fiação foi extraviada). De toda forma, foram realizadas as 

abordagens (aproximadamente 300 pessoas abordadas). 

A equipe III esteve presente no Campeonato de break e hip-hop que 

também aconteceu no viaduto de Prazeres e realizou divulgação do Programa 

através de panfletagem e de uma fala no intervalo das apresentações (cerca de 

300 pessoas presentes).  

A equipe I esteve na USF (Unidade de Saúde da Família) de Marcos Freire, 

em Muribeca, em uma ação organizada pela unidade básica de saúde, a qual 

ofertou alguns  exames e tratamentos dentários. Na oportunidade, houve a 

divulgação do Programa à comunidade com a percussão,  na quadra esportiva 

em frente ao PSF, bem como panfletagem  e abordagem dentro do espaço. 

Abordagem de Rua 

     Durante todo o mês a equipe se fez presente no território realizando sua 

principal atividade (as abordagens e acompanhamentos na rua). É importante 

notar que esta época do ano carrega algumas implicações para este trabalho. 

Percebeu-se um aumento na migração de alguns usuários, a intensificação do 

uso por parte de alguns, resistências em comparecer a Unidade de Apoio, dentre 

outras dificuldades. Contudo, foi possível sistematizar alguns acompanhamentos 

e realizar novas abordagens e iniciar novos processos. Mantivemos o diálogo 

sobre redução de danos e realizamos os encaminhamentos de praxe (para 

serviços de saúde, retirada de documentação, encaminhamentos para realização 
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de CADÚNICO do CRAS, etc.) 

Iniciou-se, ainda, acompanhamentos de usuários que foram desligados do 

serviço (por desejo próprio ou por avaliação da equipe técnica) além de fazer o 

processo contrário: referenciar usuários acompanhados na rua para a Unidade 

de Apoio (como o usuário colocar a referência de A.M que vinha sendo 

acompanhado em casa, mas, permanecendo a dificuldade de se organizar, 

passou a ser acompanhado na unidade de Apoio na modalidade de pernoite). 

Por outro lado,  mantiveram-se as práticas de panfletagem, grupos de discussão, 

distribuição de insumos básicos (preservativo, gel lubrificante e água).  

 Articulação de Rede, Reunião e Eventos 

     Na perspectiva de fortalecimento e pactuação com a rede SUS/SUAS e as 

demais organizações, as equipes mantiveram diálogos com diversos 

equipamentos da Rede. Entre elas: reunião de avaliação e elaboração dos grupos 

realizados no PAMFA (Complexo Prisional do Curado); articulação com o serviço 

social do Hospital da Restauração(acompanhamento e transferência de 

usuários); CRAS do Ibura (fornecimento de relatório de caso e encaminhamento 

de usuária para CADÚNICO e acompanhamento domiciliar); AMUR 11 

(Associação dos moradores da UR 11 – início de diálogo para ação de impacto na 

praça do bairro); reunião de apresentação do mapeamento em áreas do Ibura; 

reunião com o diretor do PJALLB (Complexo Prisional do Curado) acerca da 

ocorrência dos grupos na presídio; Estação do Governo Presente do Ibura 

(retirada de dados acerca dos números de serviços públicos do território); USF 

(Unidade de saúde básica da família) das comunidades dos Milagres e Alto da 
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Bela Vista e Paróquia de Boa Viagem (para realização de ação de impacto na 

pracinha de Boa Viagem).  

 

     Estivemos ainda presente na Ação do Governo Presente na Escola Estadual 

Alto dos Guararapes, para levar alguns usuários do Apoio para a retirada de 

documentos; na Ação de Impacto da Estação do Governo Presente de Afogados, 

na Escola Dom Bosco de Arte e Oficios, em San Martins; no Campeonato de break 

e hip-hop, no Viaduto de Prazeres; Nos Coletivos de Direito, articulado pelas 

Estações do Governo Presente de Jaboatão, Santo Amaro e Afogados: Escola 

Estadual Zequinha Barreto (03.12- Piedade); Escola Estadual Nicole Spinelli 

(16.12- Boa Viagem) e na Escola Estadual Presidente Artur Costa e Silva (17.12- 

Mustardinha). Contudo, é importante ressaltar que, nestes Coletivos a equipe 

estava articulada para realizar oficinas socioeducativas, com os alunos das 

referidas Escolas, porém não houve público, realizando apenas a abordagem a 

população local. 

Por fim, tivemos neste mês, alguns resultados de encaminhamentos 

iniciados no mês anterior a serem discutidos ao tratarmos da discussão de alguns 

casos específicos.  

 

Acompanhamentos de Grupos 

     Neste mês o grupo que é realizado no Mercado de Curado e na Praça do 

Jordão Baixo vem ganhando espaço. Estamos sistematizando nossas 

intervenções e orientações, trabalhando as estratégias de redução de danos e 

riscos, assim como encaminhamentos ao CAPS AD, visto que o uso de álcool está 
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bastante presente neste grupo, apesar do uso também de múltiplas drogas.  Em 

nossos encontros além das intervenções, a equipe disponibiliza os insumos como 

preservativos, copos com água e lubrificantes. 

Acompanhamentos no PJALLB, PAMFA e Colônia Feminina do Bom Pastor 

No período em analise, aconteceu a reunião de avaliação do processo de 

grupo instituído no PAMFA  e, dada a avaliação positiva, ocorreu o planejamento 

para os próximos grupos, bem como o acontecimento do primeiro deles. O grupo 

contou com a participação de dez usuários que foram ainda estimulados a sugerir 

outros 5 colegas para completar o grupo. Neste primeiro momento, houve a 

apresentação do Programa, o nosso objetivo naquele espaço,  firmado o 

contrato de compromisso do grupo (a partir das normas objetivas e simbólicas) 

e realizado o cadastramento dos usuários.  

     Estivemos ainda em reunião com o diretor do PJALLB. Encontramos, 

entretanto, algumas dificuldades que justificaram a suspensão temporária de 

nossas atividades naquele espaço e estamos (re)construindo as ações 

necessárias para a retomada das ações. 

As atividades na Colônia feminina do Bom Pastor estão pausadas até que 

seja feita a avaliação do último bloco de grupos realizados na Instituição, a qual 

deverá acontecer apenas em janeiro de 2015.  

 Mapeamento de território 

Neste mês foi realizado mapeamento nos arredores do metrô de 

Prazeres, na UR 11 (Ibura), Dois Carneiros, Monte Verde, Jardim Piedade e Zumbi 
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do Pacheco, Marcos Freire e Muribeca Rua. Nessas áreas, identificamos 

equipamentos da rede para iniciar/fortalecer o diálogo, bem como identificamos 

alguns usuários que se enquadram no perfil do Programa.  

 

 Visita Domiciliar 

     Dentre as visitas realizadas, destaca-se: a  visita domiciliar que surgiu após 

solicitação da busca ativa, em virtude da abordagem de rua na área do Pacheco 

e ao visualizar a equipe um senhor abordou e nos falou sobre seu filho, que é 

usuário de crack e álcool. Ao realizar a busca de J.S, encontramos apenas sua 

mãe que nos relatou sobre a situação do usuário, que seu uso se intensifica 

sempre nos finais de semana em que não trabalha. No momento, a genitora 

estava bastante emotiva e apresentando um descontrole emocional, diante de 

todo o histórico de seu filho. Ao retornarmos em outro momento, o usuário não 

estava, pontuamos que o próprio poderia ir ao Apoio, nos finais de semanas e 

nos feriados,  se  desejasse. Porém, percebemos que sua genitora precisava de 

um espaço para ser acolhida e escutada, além dessa intervenção orientamos a 

participar do grupo família realizado no espaço do Apoio Jaboatão. Também foi 

realizada a visita domiciliar a avó do usuário D.J que se encontra preso; a avó das 

usuárias J.S e J.S, ambas irmãs, estando,  uma presa, no útimo dia do mês; a mãe 

da usuária R.S, essa foi acordado em realizar acompanhamento com o CAPS já 

que está apresentando um desconforto emocional que vem afetando toda 

família. 
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Acompanhamento Individual 

 Nos dias em analise, as equipes prosseguiram com os acompanhamentos 

individuais: novos e antigos. Alguns acompanhamentos que se davam de 

maneira pouco sistemática adquiriram maior consistência nesse período. Em 

outros casos, houve menos oportunidades de encontrar os usuários, pelo 

período festivo. Abaixo seguem  comentários de casos que merecem algumas 

pontuações.  

 O usuário ANR.JB.526 foi localizado pela equipe e encontrava-se bastante 

desorganizado. Apresentava diversos machucados no corpo devido a agressões 

sofridas na rua e sintomas psicóticos produtivos (delírios). O usuário mostrava-

se resistente a equipe e o trabalho estava difícil. Realizou-se articulação com o 

CAPS Solar (transtorno) e encaminhou-se o usuário. A partir de então, iniciou-se 

um processo de sensibilização junto à mãe do usuário na tentativa de que ela o 

fizesse comparecer a consulta médica, fato que houve êxito. O usuário 

compareceu a consulta e começou o esquema medicamentoso. Atualmente, 

mostra-se mais organizado e com sintomas psicóticos em regressão.  

 O mesmo, atualmente, demonstra maior consciência, desculpou-se com 

a equipe e passa a reforçar a importância do trabalho que vem sendo realizado 

com ele. Tem recuperado os vínculos familiares e cuidado consigo mesmo.  

A usuária V.L vinha sendo acompanhada pelo Intensivo de Caruaru e após 

descumprir regras do serviço e ser desligada, passou a ser acompanhada pelo 

Atitude nas Ruas, dado o seu estado de vulnerabilidade social (usuária com 

demandas no judiciário e em final de gestação). Iniciamos a articulação com o 
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CRAS do Ibura para que ela tenha seus direitos sociais assegurados. O CRAS 

solicitou um relatório da usuária e o mesmo foi produzido. Acompanhamos a 

usuária durante o final de sua gestação e fizemos alguns encaminhamentos, já 

que a mesma havia perdido as contas das semanas de gestação e acreditava que 

o período do nascimento da criança já havia passado. A usuária fez uma 

ultrassonografia e soube que estava tudo bem. Durante este mês estivemos 

diversas vezes no CRAS na tentativa de garantir o acompanhamento da usuária, 

em seu domicílio (dada a impossibilidade de comparecer a Unidade por conta 

própria). Atualmente, a filha da usuária já nasceu e a equipe segue reforçando as 

tentativas de garantir os direitos sociais da mesma, uma vez que ainda não foi 

realizado seu CADÚNICO junto ao órgão supracitado.  

Busca Ativa 

 Esse mês, foram realizadas a busca ativa do usuário  de 19 anos, no 

Curado III e da usuária A.F. no Curado II , demandas advindas do Conselho Tutelar 

e do usuário .  

 

 

6.1 AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO: 

Conforme citações no inicio do relato das ações do Atitude nas ruas, 

existiram Ações com Governo Presente; com os Nucleos do ATITUDE;  dentre 

outros. 
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DATA ATIVIDA
DE 

LOCAL 
(bairro) 

OBJETIVO 
DA 
ATIVIDADE 

PRINCIPAIS RESULTADOS RESPONS
ÁVEIS 
PELA 
AÇÃO 

STATUS 
ATUAL 

01.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Ibura Acompanhar 
usuária 

A equipe realizou escuta da usuária, depois 
encaminhamos a mesma para o Cras. A equipe do 
CRAS, solicitou relatório para melhor atender a 
mesma. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Em 
andamento 

01.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Candeias Divulgar o 
Programa 

Passar informações sobre o programa. Atitude 
nas ruas 
III 

Concluído 

01.12.2014 Reunião Totó Avaliação Grupo avaliado, muito positivo a equipe já deixa 
data para novo início. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Concluído 

01.12.2014 Articula
ção de 
rede 

Prazeres Articular 
com a rede 

A equipe foi ate o CTA, pegamos preservativos, 
gel lubrificante e ficamos de marcar uma data 
para o acesso aos materiais. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Concluído 

01.12.2014 Palestra Muribeca Divulgar o 
Programa 

O Posto de Saúde de Muribeca mobilizou a 
comunidade para a palestra, mas não teve 
público, então remarcamos a data. 

Atitude 
nas ruas I 

Em 
andamento 

01.12.2014 Articula
ção de 
rede 

Muribeca Articular 
com a rede 

A equipe foi articular propostas de atividades na 
comunidade com o 2° tempo, mas as atividades 
estão finalizadas no território só retornando em 
fevereiro de 2015. 

Atitude 
nas ruas I 

Em 
andamento 

01.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Candeias Divulgar o 
Programa 

Passar informações sobre o programa. Atitude 
nas ruas I 

Concluído 

01.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Muribeca Divulgar o 
Programa 

Passar informações sobre o programa. Atitude 
nas ruas I 

Concluído 

01.12.2014 Articula
ção de 
rede 

Encruzilha
da 

Articular 
com a rede 

Articulação com a equipe do CEPAD para 
aquisição das cartilhas informativas 

Atitude 
nas ruas II 

Concluído 

01.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Piedade Acompanhar 
usuário 

o usuário encontra-se em situação de rua e vem 
fazendo uso intenso de substancias psicoativas. 
Intervenções pontais quanto a estratégia de 
redução de danos e riscos. 

Atitude 
nas ruas II 

Em 
andamento 

01.12.2014 Acompa
nhamen
to 

piedade Acompanhar 
usuário 

o usuário encontra-se em situação de rua e vem 
fazendo uso intenso de substancias psicoativas. 
Intervenções pontais quanto a estratégia de 
redução de danos e riscos. 

Atitude 
nas ruas II 

Em 
andamento 
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Individu
al 

01.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

piedade Acompanhar 
usuário 

o usuário encontra-se em situação de rua e vem 
fazendo uso intenso de substancias psicoativas. 
Intervenções pontais quanto à estratégia de 
redução de danos. 

Atitude 
nas ruas II 

Em 
andamento 

01.12.2014 Mapea
mento 

Marcos 
Freire 

Mapear A equipe mapeou rede formal e informal do 
território. 

Atitude 
nas ruas I 

Em 
andamento 

02.12.2014 Palestra Vitória de 
Santo 
Antão 

Divulgar o 
Programa 

A escola teve a falta de professores no seu quadro 
, e a palestra estava marcada para as 10h, e por 
falta de professores para ministrar aula até o 
horário teve que liberar o alunado , assim não 
tendo como ministrar a palestra. Devido a falta de 
professores a equipe fez uma reunião de 
alinhamento com a Gestão da escola , para falar 
sobre a importância da palestra e da ação de 
impacto que está para acontecer no município, 
tendo como local a própria Escola. 

Atitude 
nas ruas I 

Concluído 

02.12.2014 Reunião Candeias Alinhar 
ações 

Encontro de todoas as equipes do Atitude nas 
ruas para alinhamento das atividades para ação 
integrada em Vitória de Santo Antão. 

Atitude 
nas ruas( 
Jaboatão, 
Cabo, 
Recife e 
Caruaru e 
coordenaç
ão tecnica 
de 
Jaboatão) 

Concluído 

03.12.2014 Oficina 
sociedu
cativa 

Vitória de 
Santo 
Antão 

Reduzir 
danos 
através da 
orientação e 
prevenção. 

A equipe passou o video game da vida, e após 
realizou um roda de diálogo sobre a temática 
apresentada, e fez a apresentação do Programa. 

Atitude 
nas ruas I 

Concluído 

03.12.2014 Oficina 
sociedu
cativa 

Vitória de 
Santo 
Antão 

Orientar e 
sensibilizar 

Dialogo sobre as drogas e seus efeitos e as 
possibilidades deredução de danos. 

Atitude 
nas ruas II 

Concluído 

03.12.2014 Divulgaç
ão 

Piedade Divulgar o 
Programa 

Divulgação do programa na ação do coletivo de 
direito articulada pela estação do Governo 
Presente de Jaboatão, na Escola Zequinha Barros, 
na comunidade de Dom Helder em Piedade. 

Atitude 
nas ruas II 

Concluído 
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04.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Imbiribeir
a(vila 
imbiribeir
a) 

Acompanhar 
usuário 

o usuário  vem fazendo uso intenso de 
substancias psicoativas. Intervenções pontuais 
sobre redução de danos. 

Atitude 
nas ruas II 

Em 
andamento 

04.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Imbiribeir
a(vila 
imbiribeir
a) 

Acompanhar 
usuário 

o usuário  vem fazendo uso intenso de 
substancias psicoativas. Intervenções pontuais 
sobre redução de danos. 

Atitude 
nas ruas II 

Em 
andamento 

04.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Imbiribeir
a(vila 
imbiribeir
a) 

Acompanhar 
usuário 

o usuário  vem fazendo uso intenso o que 
dificultou o dialogo com a equipe. 

Atitude 
nas ruas II 

Em 
andamento 

04.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Imbiribeir
a(vila 
imbiribeir
a) 

Acompanhar 
usuária 

A usuáriavem fazendo boas evoluções, utilizando 
de estrategias de redução de danos. 

Atitude 
nas ruas II 

Em 
andamento 

04.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Afogados Acompanhar 
usuário 

O usuário não localizado, segundo informações 
dos vizinhos, o mesmo foi detido. 

Atitude 
nas ruas II 

Em 
andamento 

04.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pina Acompanhar 
usuário 

O usuário permanece fazendo uso, realizada 
escuta e intervenções sobre a prática de redução 
de danos. 

Atitude 
nas ruas II 

Em 
andamento 

04.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pina Acompanhar 
usuário 

O usuário permanece fazendo uso constante , 
realizada escuta e orientação tanto ao usuário 
quanto a sua família, quanto aos cuidados e 
reforçado o encaminhamento para o CAPS e o 
Apoio. 

Atitude 
nas ruas II 

Em 
andamento 

04.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pina Acompanhar 
usuária 

A usuária teve uma recaída após conflito com o 
companheiro, intervenção pontual quantos as 
praticas de redução de danos e reforçado suas 
estratégias para manter-se sem fazer o uso das 
SPA. 

Atitude 
nas ruas II 

Em 
andamento 

04.12.2014 Acompa
nhamen
to 

Pina Acompanhar 
usuária 

Realizada a escuta tanto a usuária quanto a sua 
família para a compreensão da dinâmica 

Atitude 
nas ruas II 

Em 
andamento 
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Individu
al 

vivenciada, a mesma permanece em uso, porem 
mostra interesse em cuidados. 

04.12.2014 Articula
ção de 
rede 

Imbiribeir
a(vila 
imbiribeir
a) 

Articular 
com a rede 

Pactuação de oficinas na instituição espaço viver. Atitude 
nas ruas II 

Concluído 

04.12.2014 Articula
ção de 
rede 

Madalena Articular 
com a rede 

Articulação com a secretaria de direitos humanos, 
para pegar materiais informativos  para ação em 
Vitoria. 

Atitude 
nas ruas II 

Concluído 

04.12.2014 Outras 
Ações 

Parnamiri
m 

Pegar 
material 

A equipe direcionada ao apoio de Recife para 
buscar insumos 

Atitude 
nas ruas II 

Concluído 

04.12.2014 Outras 
Ações 

Encruzilha
da 

Pegar 
material 

A equipe direcionada ao apoio de Recife para 
buscar materiais informativos 

Atitude 
nas ruas II 

Concluído 

02.12.2014 Desloca
mento 
de 
usuários 

Candeias Deslocar A equipe deslocou usuários ate o Cinema  São 
Luiz, para participar da seção de filme oferecido 
no local. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Concluído 

02.12.2014 Acompa
nhamen
to em 
grupo 

Candeias Acompanhar 
usuários 

Acompanhamos usuários, para assistir filme no 
Cinema São Luiz. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Concluído 

03.12.2014 Articula
ção de 
rede 

Recife Articular 
com a rede 

A equipe dialogou com profissionais do Serviço 
Social do Hospital da Restauração, realizando 
fechamento de caso do usuários que estavam em 
cuidados no local. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Concluído 

03.12.2014 Desloca
mento 
de 
usuários 

Recife Deslocar Deslocamos usuários do Hospital da Restauração 
ate o Apoio de Caruaru. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Concluído 

03.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Recife Acompanhar 
usuária 

A equipe acompanhou usuária ate o Apoio de 
Caruaru. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Concluído 

03.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Recife Acompanhar 
usuário 

A equipe acompanhou usuário ate o Apoio de 
Caruaru. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Concluído 
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04.12.2014 Outras 
Ações 

Totó Acompanha
mento em 
grupo 

A equipe foi ate a Unidade prisional PJALLB, para 
realizar Grupo. No local, estava sem energia e a 
equipe teve dificuldades para acessar, assim não 
conseguindo a entrada no local. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Em 
andamento 

04.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Prazeres Divulgar o 
Programa 

Passar informações sobre o Programa. Atitude 
nas ruas 
III 

Concluído 

04.12.2014 Acompa
nhamen
to em 
grupo 

Setubal Acompanhar 
usuário 

usuários estavam sentindo-se mal, pois o local 
onde vivem teria sido derrubado pela equipe da 
prefeitura do Recife. Realizamos reflexão de como 
buscar soluções. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Em 
andamento 

04.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pina Acompanhar 
usuário 

Usuário estava fazendo uso de Crack, a equipe 
conversou sobre redução de danos e a 
importância do material que distribuímos para o 
mesmo, água e preservativos. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Em 
andamento 

04.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pina Acompanhar 
usuária 

Segundo usuário, amigo da mesma, Ela encontra-
se grávida, mas ainda esta fazendo uso abusivo. A 
equipe continua sua busca para uma 
sensibilização. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Em 
andamento 

04.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Prazeres Acompanhar 
usuário 

Usuário estava sob efeito de álcool, conversamos 
sobre cuidados e deixamos água e preservativos 
na perspectiva de redução de danos. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Em 
andamento 

04.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Prazeres Acompanhar 
usuário 

Usuário estava trabalhando, a equipe conseguiu 
conversar sobre organização pessoal. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Em 
andamento 

04.12.2014 Acompa
nhamen
to de 
Grupo 

Curado II Acompanhar 
os usuários 

Os usuários estavam no Mercado do Curado II, 
uma parte deles estava fazendo uso de álcool, a 
equipe falou da redução de danos, o usuário que 
estava doente na semana passada e foi sinalizado 
por outros usuários estava presente , e fazendo 
uso, então conversamos sobre os cuidados que se 
faz necessário com a saúde. 

Atitude 
nas ruas I 

Em 
andamento 

04.12.2O14 Abordag
em de 
Rua 

Curado II Divulgar o 
Programa 

Passar informações sobre o programa. Atitude 
nas ruas I 

Em 
andamento 
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04.12.2014 Visita 
domicili
ar 

Curado II Acompanhar 
usuário 

A equipe realizou escuta da avó do usuário que se 
encontra no Complexo do Curado, a mesma se 
encontra fragilizada diante da situação . 

Atitude 
nas ruas I 

Em 
andamento 

05.12.2014 Divulgaç
ão do 
Program
a 

Vitória de 
Santo 
Antão 

Divulgar o 
Programa 

Ação Integrada dos Equipamentos do Atitude nas 
Ruas (Recife, Cabo, Jaboatão e Caruaru),  em 
Vitotria de Santo Antão, na Escola Estadual 
Guiomar Krause e seu entorno gerando pessoas 
abordas, por meios de Palestras informativas para 
os Professores, panfletagem, atividades lúdicas e 
musicais, artesanatos, focando o objetivo do 
Programa Atitude e os cuidados de Prevenção e 
Redução de danos 

Atitude 
nas Ruas 
Jaboatão, 
Coordena
ção 
Técnica e 
de Nucleo 

Concluído 

05.12.2014 Desloca
mento 
de 
usuários 

Candeias Deslocar 
Usuários 

Deslocamento de usuários do Apoio Jaboatão 
para participação na Ação em Vitória 

Atitude 
nas Ruas 
Jaboatão 

Concluído 

05.12.2014 Acompa
nhamen
to de 
Grupo 

Candeias Acompanhar 
Usuários 

Acompanhamento dos usuários na Ação 
Integrada de Vitória, na qual participaram da 
construção de trabalhos manuais e do grupo de 
percussão 

Atitude 
nas Ruas 
Jaboatão 

Concluído 

06.12.2014 Divulgaç
ão do 
Program
a 

San 
martins 

Divulgar o 
Programa 

Divulgação na Ocupação de Impacto da Estação 
do Governo Presente de Afogados , na Escola 
Dom Bosco Artes e Oficio, gerando pessoas 
abordadas e orientadas quanto a missão do 
Programa Atitude. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Concluído 

06.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Indivud
al 

Piedade Acompanhar 
Usuário 

Usuário com Boas Evoluções em seu processo, 
vem mantendo-se sem fazer uso de SPAs. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

06.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Indivud
al 

Piedade Acompanhar 
Usuário 

Após recaída o usuário vem tentando se organizar 
por meios de estratégia de redução de danos e 
procurando ocupar seu tempo. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

06.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Indivud
al 

Guararap
es 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário em oscilações de uso, percebe que vem 
de maneira mais moderada em sua intensidade, 
realizado escuta e intervenções pontuais, quanto 
ao momento vivenciado 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

06.12.2014 Acompa
nhamen
to 

Guararap
es 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário em uso moderado de cola, fala sobre sua 
ausência no Apoio, permanece fazendo bicos no 
sinal e frequentando a escola. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 
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Individu
al 

06.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Cavaleiro Sensibilizar Abordagem à população no entorno do Mercado 
de cavaleiro, divulgando e informando sobre o 
programa atitude 

Atitude 
nas Ruas I 

Concluído 

06.12.2014 Acompa
nhamen
to de 
Grupo 

Cavaleiro Acommpanh
ar Usuários 

Realizado a escuta do grupo de usuários no 
Mercado de cavaleiro, onde alguns relataram 
sobre suas recaidas e evoluções, no momento 
realizado intervenções pontuais afim de clarificar 
as estratégias possiveis de redução de danos. 

Atitude 
nas Ruas I 

Concluído 

08.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Piedade Divulgar o 
Programa 

Passar informações sobre o programa. Atitude 
nas Ruas 
III 

Concluído 

08.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Prazeres Divulgar o 
Programa 

Passar informações sobre o programa. Atitude 
nas Ruas 
III 

Concluído 

08.12.2014 Mapea
mento 

Piedade Identificar 
area 

Estamos fotografando as redes na localidade, 
para identificar espaços que possamos 
encaminhar os usuários. 

Atitude 
nas Ruas 
III 

Em 
andamento 

08.12.2014 Mapea
mento 

Prazeres Identificar 
area 

Estamos fotografando as redes na localidade, 
para identificar espaços que possamos 
encaminhar os usuários. 

Atitude 
nas Ruas 
III 

Em 
andamento 

08.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Piedade Acompanhar 
usuária 

Usuária estava na orla em Piedade, segundo a 
mesma já faz um tempo que não esta usando. 
Reforçamos a importancia dos cuidados nesse 
momento. 

Atitude 
nas Ruas 
III 

Em 
andamento 

08.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Piedade Acompanhar 
usuário 

Usuário trouxe a demanda de documentação, a 
equipe discute sobre o melhor encaminhamento. 

Atitude 
nas Ruas 
III 

Em 
andamento 

08.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Piedade Acompanhar 
usuário 

Usuário voltou a morar em Jardim Piedade, a 
equipe conversou com o mesmo sobre seu 
tratamento da tuberculose, o mesmo disse que 
termina o tratamento esse mês, mas ainda faz uso 
de maconha. 

Atitude 
nas Ruas 
III 

Em 
andamento 

08.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Piedade Acompanhar 
usuário 

Usuário estava fazendo uso de cola, o mesmo 
disse que esta bem apesar do uso. A equipe 
reforçou falando sobre cuidado. 

Atitude 
nas Ruas 
III 

Em 
andamento 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php


 

                                                                                                 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

Centro de Acolhimento e Apoio 
Rua Aníbal Ribeiro Varejão, 3280, Candeias 

Jaboatão dos Guararapes 
32 

 

08.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Piedade Acompanhar 
usuário 

Segundo o irmão do usuário, ele esta bem mas 
ainda esta usando muito, a equipe ficou de fazer 
visita na residencia do mesmo. 

Atitude 
nas Ruas 
III 

Em 
andamento 

08.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Prazeres Acompanhar 
usuário 

Usuário não quis receber a equipe, respeitamos e 
seguimos para o território. 

Atitude 
nas Ruas 
III 

Em 
andamento 

08.12.2014 Outras 
Ações 

Candeias Atividades 
internas 

O motorista estava de folga, então a equipe ficou 
no Apoio fazendo atividades internas. 

Atitude 
nas Ruas I 

Concluído 

08.12.2014 Acompa
nhamen
to de 
Grupo 

Jordão 
Baixo 

Acompanhar 
Usuários 

Usuários acompanhados na Praça do Jordão 
Baixo, estavam sob efeito e sem condições de 
dialogo, ou de uma intervenções de efeito, porém 
distribuiu-se insumos como copos com água e 
uma breve fala. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

08.12.2014 Desloca
mento 
de 
Usuário 

Igarassu Deslocar 
Usuário 

Deslocamento de usuários do Apoio Jaboatão 
para Comunidade pequeno Profeta em Igarassu 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Concluído 

08.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Igarassu Acompanhar 
Usuário 

Acompanhamento do usuário e sua genitora à 
Comunidade do Pequeno Profeta 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Concluído 

08.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Jardim 
Jordão 

Acompanhar 
Usuário 

Escuta do usuárioe de seus familiares, no 
momento permanece trabalhando e com redução 
significativas de SPAs 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

08.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Jardim 
Jordão 

Acompanhar 
Usuária 

Usuária com oscilações de uso,percebe-se uma 
redução na frequencia, porém a intensidade 
permanece. Intervenções pontuais quanto a 
redução da intensidade 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

08.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Jardim 
Jordão 

Acompanhar 
Usuário 

Usuária refere-se a boas evoluções, sem fazer 
uso, contudo não conseguiu marcar a consulta no 
PSF, por questões pessoais. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 
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09.12.2104 Divulgaç
ão do 
Program
a 

Marcos 
Freire 

Divulgar o 
Programa 

O posto de saúde de Marcos Freire mobilizou a 
comunidade para cuidados de saúde , oferecendo 
o serviço de Mamografia e higiene bucal. A 
equipe do Atitude levou a percussão com 
participação de usuários e educador do Apoio. 

Atitude 
nas Ruas I 

Concluído 

09.12.2014 Desloca
mento 
usuário 

Candeias Deslocar 
usuário 

A equipe do Apoio solicitou emergenciar a usuária 
no Hospital Ulysses Pernambucano e após 
consulta deixamos a usuária na residência da 
mesma em Jardim São Paulo, juntamente com a 
técnica de qualidade de vida do Apoio. 

Atitude 
nas Ruas I 

Concluído 

09.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Candeias Acompanhar 
usuária 

A equipe e a Tecnica de Qualidade de Vida , 
acompanhou a usuária ao Hospital Ullyisses 
Pernambucano e depois a deixou na residência, 
fizemos a escuta da família que está bastante 
fragilizada. 

Atitude 
nas Ruas I 

Concluído 

09.12.2014 Articula
ção de 
Rede 

Santo 
Amaro 

Articular 
ações 

Articulações junto equipe da Estação do Governo 
Presente de Stº Amaro, para intervenções na area 
do Pina. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

09.12.2014 Reunião Santo 
Amaro 

Avaliar 
ações 

A Reunião ocorreu na sede do Governo Presente 
de Santo Amaro, para avaliação da ação realizada 
na orla do Pina. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Concluído 

10.12.2014 Oficina 
sociedu
cativa 

Piedade(D
om 
Helder) 

Orientar e 
sensibilizar 

Dialogo sobre as drogas e seus efeitos e as 
possibilidades de redução de danos. 

Atitude 
nas ruas II 

Concluído 

09.12.2014 Articula
ção de 
rede 

Ibura Artiular com 
rede 

A equipe foi ate o CRAS, entregar Relatório sobre 
usuária que acompanhamos. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Em 
andamento 

09.12.2014 Articula
ção de 
rede 

Ibura Artiular com 
rede 

Fomos ate a associação de Moradores divulgar o 
programa e ver possibilidades de realizar ação no 
local. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Concluído 

09.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Ibura Divulgar o 
Programa 

Passar informações sobre o programa. Atitude 
nas ruas 
III 

Concluído 

09.12.2014 Visita 
domicili
ar 

Ibura Acompanhar 
usuária 

Realizamos escuta da famíllia, sobre as 
dificuldades de acesso as redes do local. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Em 
andamento 

09.12.2014 Visita 
domicili
ar 

Ibura Demanda da 
familia 

A equipe foi a busca de um retorno da genitora do 
usuário, em relação ao acompanhar o mesmo ate 
o Caps solar. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Em 
andamento 

09.12.2014 Outras 
Ações 

Ibura Divulgar o 
Programa 

A equipe conversou com morador do local, pois o 
mesmo tem um comercio entao realizamos 
divulgação do programa e deixamos alguns 
panfletos no local. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Concluído 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php


 

                                                                                                 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

Centro de Acolhimento e Apoio 
Rua Aníbal Ribeiro Varejão, 3280, Candeias 

Jaboatão dos Guararapes 
34 

 

09.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Ibura Acompanhar 
usuário 

Encaminhamos o usuário para o Caps solar. 
Segundo a genitora do mesmo ele ficou resistente 
para ir, mas acabou indo e seu atendimento foi 
realizado. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Em 
andamento 

09.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Ibura Acompanhar 
usuária 

A equipe realizou retorno, sobre a possivel visita 
da equipe do Cras na residencia da mesma. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Em 
andamento 

10.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Prazeres Divulgar o 
Programa 

Passar informações sobre o programa. Atitude 
nas ruas 
III 

Concluído 

10.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Prazeres Acompnhar 
usuário 

Segundo um amigo do usuário, o mesmo teria 
saido pra fazer uso. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Em 
andamento 

10.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Prazeres Acompnhar 
usuário 

Segundo um amigo do usuário, o mesmo teria 
saido pra fazer uso. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Em 
andamento 

10.12.2014 Visita 
domicili
ar 

Curado II Acompanhar 
familia 

A equipe foi até a residência para saber sobre 
usuário que se encontra recluso no Complexo do 
Curado, a avó informa que ele está para ter a 
condicional próxima semana, mas sem data 
definida, e que adquiriu dívida dentro do presído, 
diante desta situação a família está bastante 
fragilizada. 

Atitude 
nas ruas I 

Em 
andamento 

10.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Curado II Acompanhar 
familia 

A equipe encontrou a genitora do usuário que 
informou que o mesmo faleceu no mês de 
setembro , no Hospital das clínicas, a causa da 
morte foi infecção generalizada. 

Atitude 
nas ruas I 

Concluído 

10.12.2014 Acompa
nhamen
to de 
Grupo 

Curado II Acompanhar 
usuários 

os usuários estavam no Mercado do Curado II, 
onde a equipe fez um grupo de reflexão com o 
texto de Obrigado por insistir de Marta Medeiros, 
foi bem produtivo a reflexão feita sobre o texto. 

Atitude 
nas ruas I 

Em 
andamento 

10.12.2014 Acompa
nhamen
to 

Curado II Acompanhar 
usuário 

O usuário estava no Mercado do Curado II, e 
informou que sua genitora deseja falar com a 
equipe, então a equipe o acompanhou até sua 
residência , onde sua genitora relatou a falta de 

Atitude 
nas ruas I 

Em 
andamento 
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Individu
al 

cuidados que o usuário está tendo com a saúde, 
então conversamos sobre o Caps AD,  e alinhamos 
visitar o CAPS na próxima semana. 

10.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Curado II Acompanhar 
usuário 

O usuário esta se organizando, fazendo uso de 
alcool com dias intercalados, assim reduzindo os 
danos a saúde, sua genitora relata que o mesmo 
continua sem fazer nada para ajudar a mesma, 
conversamos sobre a importância de ter uma 
ocupação na area de interesse do mesmo, mas 
ele informa que não é o momento. 

Atitude 
nas ruas I 

Em 
andamento 

10.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Moreno Acompanhar 
usuário 

O usuário não estava na residência e nem nas 
proximidades, seu irmão informou que ele 
continua fazendo furtos e fazendo uso de crack. 

Atitude 
nas ruas I 

Em 
andamento 

10.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Moreno Acompanhar 
usuário 

O usuário não esta na residência pois tocou fogo 
na casa do Pai, então o genitor está na residência 
do mesmo, e a madrasta informa que ele deve 
está na casa da mãe. 

Atitude 
nas ruas I 

Em 
andamento 

10.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Moreno Acompanhar 
usuária 

A genitora informa que a usuária está em situação 
de rua , mas tem audiência di 15-01-2015, sobre a 
agressão feita a outra adolescente, onde a mãe 
solicitou um reletário do Atitude para entregar ao 
juiz nesta data. 

Atitude 
nas ruas I 

Em 
andamento 

11.12.2014 Busca 
Ativa 

Cavaleiro Localizar e 
sensibilizar 

O usuário estava dormindo, os seus pais 
informaram que ele faz uso de alcool, falamos da 
CAPS AD, e articulamos de voltar na próxima 
semana para tentar sensibiliza-lo 

Atitude 
nas ruas I 

Em 
andamento 

11.12.2014 Acompa
nhamen
to de 
Grupo 

Cavaleiro Acompanhar 
usuários 

Os usuários estavam dispersos por conta de 
traficantes que estavam no local realizando 
cobrança, assim dificultando o nosso dialogo. 

Atitude 
nas ruas I 

Em 
andamento 

11.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Cavaleiro Acompanhar 
usuário 

O usuário fez uso intenso, adquirindo dividas, mas 
conseguiu pagar a metade da divida, falamos 
sobre a questão de se organizar quanto ao uso e 
redução de danos. 

Atitude 
nas ruas I 

Em 
andamento 

11.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Candeias Acompnhar 
usuário 

A equipe conversou com o usuário, onde o 
mesmo informou que estar bem e que em alguns 
momentos ainda tem algumas recaidas. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Em 
andamento 
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11.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Candeias Acompnhar 
usuário 

Quando estavamos conversando com o usuário, o 
mesmo informou á nossa equipe sobre o 
falecimento de outro usuário, e quando a nossa 
equipe retornou para o apoio tentamos um 
contato com seus familíares mais não 
conseguimos. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Em 
andamento 

11.12.2014 Articula
ção de 
rede 

Candeias Articular 
com a rede 

A FADEQUIPE ligou para o apoio e informou que 
estava mudando á pessoa responsável pela sua 
parte no grupo. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Concluído 

11.12.2014 Articula
ção de 
rede 

Ibura Articular 
com a rede 

Fomos no Cras do Ibura, saber o dia de suas 
reuniões e também sobre retirada de 
documentos. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Concluído 

11.12.2014 Articula
ção de 
rede 

Ibura Articular 
com a rede 

Estivemos no Governo Presente, mais o mesmo 
estava fechado. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Em 
andamento 

11.12.2014 Outras 
Ações 

Totó Divulgar o 
Programa 

A equipe esteve no PJALLB, mas não foi possivel 
realizar o grupo por vários problemas, portanto, 
comunicamos á nossa supervisão e as atividades 
só vai retornar após uma nova avaliação. 

Atitude 
nas ruas 
III 

Em 
andamento 

11.12.2014 Articula
ção de 
Rede 

Imbiribeir
a(vila 
imbiribeir
a) 

Apresentar 
o Programa 

Articulação para pactuar ações e palestras 
socioeducativas focando as familias das crianças 
da Creche local 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Concluído 

11.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Imbiribeir
a(vila 
imbiribeir
a) 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário com oscilações de uso, mantem-se em 
trabalhos informais e focando os cuidados 
familiares. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

11.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Imbiribeir
a(vila 
imbiribeir
a) 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário em uso intenso de cola, passa o dia 
ocioso, levamos como proposta o 
encaminhamento ao Centro da juventude de 
Santo Amaro 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

11.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Imbiribeir
a(vila 
imbiribeir
a) 

Acompanhar 
Usuária 

a usuária não estava na localidade, porém nos foi 
informado que permanece bem e sem uso. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

12.12.2014 Acompa
hament
o de 
Grupo 

Piedade Acompanhar 
Usuários 

Realizado escuta dos usuários na orla de Piedade, 
no momento estava em uso de alcool. A equipe 
interviu com sensibilização e orientações quanto 
as estrategias de redução de danos, bem como 
distribuição de insumos 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 
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12.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pina 
(Brasilia 
Teimosa) 

Acompanhar 
Usuária 

Usuária com boas evoluções, porém permanece 
em uso frequente de alcool. Intervenção e escuta 
para sensibilização quanto aos cuidados e as 
situações de vulnerabilidade 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

12.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pina 
(Brasilia 
Teimosa) 

Acompanhar 
Usuário 

Realizado Intervenção e reorientação quanto ao 
encaminhamento ao CAPS AD, visto que o usuário 
não conseguiu ir ao processo de triagem 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

12.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pina 
(Brasilia 
Teimosa) 

Acompanhar 
Usuário 

Reencontramos o usuário que fala de seu 
processo de recaída, trabalhamos de acordo com 
sua fala e sensibilizamos a retornar ao Apoio 
Jaboatão 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

12.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Pina 
(Brasilia 
Teimosa) 

Sensibilizar 
e Identificar 

Abordagem à população na orla de Brasilia 
Teimosa, divulgando o programa Atitude, gerando 
pessoas informadas e abordadas 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Concluído 

12.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Jardim 
Piedade 

Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre redução de danos e objetivos 
do programa. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

12.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Jardim 
Piedade 

Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre redução de danos e objetivos 
do programa. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

12.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Jardim 
Piedade 

Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre redução de danos e objetivos 
do programa. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

12.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Jardim 
Piedade 

Acompanhar 
Usuário 

Conversamos com á ex- esposa do usuário, que 
informou á nossa equipe que ele encontra-se bem 
comprometido com ás drogas. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

12.12.2014 Acompa
nhamen
to em 
grupo 

Prazeres Acompanhar 
Usuários 

Encontramos um grupo de usuários no viaduto 
em Prazeres, onde conversamos sobre cuidados e 
redução de danos. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 
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12.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Jardim 
Piedade 

Divulgar o 
Programa 

Fizemos á divulgação do programa e seus 
objetivos. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

12.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Prazeres Divulgar o 
Programa 

Fizemos á divulgação do programa e seus 
objetivos. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

12.12.2014 Mapea
mento 

Jardim 
Piedade 

Mapear Fizemos o mapeamento de algumas áreas de 
Jardim Piedade, para que possamos fazer algumas 
ações. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

12.12.2014 Mapea
mento 

Jardim 
Muribeca 

Mapear Fizemos o mapeamento de algumas áreas de 
Jardim Muribeca para possiveis ações. 

Atitude 
nas Ruas l 

Em 
andamento 

12.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Muribeca Acompanhar 
Usuária 

Usuária estava no Posto de saúde, onde o a 
equipe foi fazer divulgação do programa, após 
sensibilização seguiu para o Apoio Jaboatão. 

Atitude 
nas Ruas l 

Em 
andamento 

12.12.2014 Divulgaç
ão do 
Program
a 

Muribeca Divulgar o 
Programa 

A equipe fez a divulgação do Programa na 
Unidade de Saúde Odorico Melo,e nessa 
divulgação a agente da saúde da unidade trouxe 
algumas demandas do local. 

Atitude 
nas Ruas l 

Em 
andamento 

13.12.2014 Acompa
nhamen
to em 
grupo 

Prazeres Acompanhar 
Usuários 

Fizemos o acompanhamento e o deslocamento 
dos usuários para retirada de algumas 
documentações na Escola Alto dos Guararapes 
em Prazeres numa ação do Governo Presente. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

13.12.2014 Acompa
nhamen
to em 
grupo 

Setubal Acompanhar 
Usuários 

Conversamos com um grupo de usuários em 
Setúbal, sobre redução de danos e objetivos do 
programa e também sobre cuidados. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

13.12.2014 Desloca
mento 
de 
Usuário
s 

Prazeres Deslocar 
Usuários 

Fizemos o acompanhamento e o deslocamento 
dos usuários para retirada de algumas 
documentações na Escola Alto dos Guararapes 
em Prazeres numa ação do Governo Presente. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

13.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Setubal Divulgar o 
Programa 

Fizemos á divulgação do programa e seus 
objetivos. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

13.12.2014 Busca 
Ativa 

Curado II Localizar e 
sensibilizar 

A residência estava fechada. Atitude 
nas Ruas l 

Concluído 

13.12.2014 Busca 
Ativa 

Curado III Localizar e 
sensibilizar 

O local de difícil acesso, mas vizinhos informaram 
que ela não estava em casa. 

Atitude 
nas Ruas l 

Concluído 
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13.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Curado III Divulgar o 
Programa 

Fizemos a divulgação do Programa. Atitude 
nas Ruas l 

Em 
andamento 

15.12.2014 Articula
ção de 
Rede 

Jordão 
Baixo 

Discutir caso Articulação com o Núcleo Policial, em Jordão 
baixo, onde foi discutido sobre os 
encaminhamentos de usuários ao serviço do 
Programa Atitude. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Concluído 

15.12.2014 Acompa
nhamen
to de 
Grupo 

Jordão 
Baixo 

Acompanhar 
Usuários 

Escuta dos usuários na Praça do Jordão baixo, no 
momento trabalhamos as questões de redução de 
danos, cuidados pessoas e distribuição de 
insumos. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

15.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Guararap
es 

Acompanhar 
Usuária 

Realizado escuta dos familiares, pois a usuária 
não estava na Localidade. A mesma permanece 
sem fazer uso 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

15.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Jardim 
Jordão 

Acompanhar 
Usuária 

Usuária utiliza-se de estratégias de redução de 
danos, vem em um uso recreativo. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

15.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Jardim 
Jordão 

Acompanhar 
Usuário 

Segundo a familia o usuário não está mais 
morando na localidade, no momento foi trabalhar 
em Fortaleza 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

15.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Jardim 
Jordão 

Acompanhar 
Usuária 

A usuária não estava na localidade, havia viajado 
segundo algumas informações 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

15.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Piedade Acompanhar 
Usuário 

Em escuta o usuário permanece sem fazer uso de 
Crack, porém vem intensificando o consumo de 
alcool. Realizado no momento intervenções 
pontuais e orientações que possam clarificar as 
estratégias de redução de danos. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

15.12.2014 Desloca
mento 
de 
usuário 

Prazeres Deslocar 
Usuário 

Deslocamento do Usuário do apoio Jaboatão à 
emergência do Hospital e Policlínica de Jaboatão 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

15.12.2014 Acompa
nhamen
to 

Candeias Acompanhar 
Usuário 

Acompanhamento do Usuário à emergência 
clinica 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 
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Individu
al 

15.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Piedade Sensibilizar 
e Identificar 

Sensibilização e informação sobre o Programa 
Atitude e estratégias de redução de danos à um 
grupo que estava na orla de Piedade. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

15.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Ibura Acompanhar 
Usuária 

A equipe encontrou usuária bastante 
desorganizada,segundo a mesma percebe sua 
desorganização, mas, ate o momento não busca 
organização. Orientamos a mesma o procurar o 
apoio. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

15.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Ibura Acompanhar 
Usuária 

Usuaria trouxe suas angustias, pois a mesma esta 
em processo de organização. A mesma 
encontrasse no final da gestação e sendo assim 
esta bastante sensível. A equipe colocou-se a 
disposição para escuta da mesma. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

15.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Ibura Acompanhar 
Usuária 

Usuária estava apressada, segundo a mesma 
estava indo trabalhar como babá, a mesma trouxe 
ainda pra equipe que diminuiu o uso do crack, 
mas esta bebendo com mais freqüência. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

15.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pina Acompanhar 
Usuário 

Usuário estava fazendo uso, não quis conversar 
com a equipe. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

15.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pina Acompanhar 
Usuária 

Usuária trouxe a demanda de documentação, a 
equipe esta avaliando o caso. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

15.12.2014 Visita 
domicili
ar 

Ibura Acompanhar 
Usuário 

A equipe foi em busca de informações sobre 
usuário, segundo a amiga do mesmo, faz tempo 
que ele não aparece no local. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

15.12.2014 Articula
ção de 
Rede 

Ibura Articular 
com a rede 

Fomos ate a Unidade de Saúde da Família, 
divulgar o programa e solicitar contato do local, 
para possíveis encaminhamentos. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

15.12.2014 Articula
ção de 
Rede 

Ibura Articular 
com a rede 

Fomos ate a Unidade de Saúde da Família, 
divulgar o programa e solicitar contato do local, 
para possíveis encaminhamentos. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

15.12.2014 Outras 
Ações 

Totó Realizar 
Atividade 
em Grupo 

A equipe chegou ate a Unidade Prisional PAMFA.  
Mas não possivel nossa entrada pois o 
documento de liberação de entrada não estava no 
local. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 
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15.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Pina Divulgar o 
Programa 

Passar informações sobre o programa. Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

16.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Vila 
Piedade 

Acompanhar 
usuária 

A genitora da mesma informou a equipe que ela 
continua praticando furtos no local e não está 
ficando em casa está dormindo na casa de uma 
amiga, e também a usuária tentou agredir sua 
filha de 8 meses, sendo necessário a mãe usar de 
força para controla-la, e diante desta situação 
solicitou a guarda provisória da neta. 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

16.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Moreno Acompanhar 
usuário 

Usuário estava dormindo, mas sua genitora 
informa que ele está tomando as medicações 
corretas, e está mas tranquilo, a genitora solicita 
acompanhamento para seu filho de 14 anos que 
está envolvido com drogas e está na casa da 
namorada , diante da demanda a equipe conduziu 
a mãe até ao conselho tutelar. 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

16.12.2014 Articula
ção de 
Rede 

Moreno Articular 
com a rede 

Acompanhamos a mãe de um usuário, que está 
com demanda de guarda das netas, e para 
demanda do filho que não está retornando para 
casa, ficando em uma casa de maiores de idade, 
então o caso foi passado para os Conselheiros de 
Plantão que fizeram os encaminhamentos 
necessários. 

Atitude 
nas Ruas I 

Concluído 

16.12.2014 Divulgaç
ão do 
Program
a 

Boa 
Viagem 

Divulgar o 
Programa 

A equipe participou do Coletivo de Direitos 
articulado pela Estação do Governo Presente de 
Stº Amaro, na Escola ESTADUAL Nicole Spinelli na 
comunidade do Entra apulso, contudo não houve 
publico para fazer a divulgação. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Concluídon
cluido 

16.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Barra de 
Jangada 

Acompanhar 
Usuário 

Escuta da familia sobre a situação atual do 
usuário, o mesmo não estava na localidade. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

16.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Barra de 
Jangada 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário vem com boas evoluções, permanece 
sem fazer uso de SPAs, focando nos seus cuidados 
e no trabalho 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

17.12.2014 Acompa
nhamen
to 

Cajueiro 
Seco 

Acompanhar 
Usuária 

Escuta da familia sobre a situação atual da 
usuária. A mesma permanece em uso intenso de 
alcool. Acionado o CAP S AD. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 
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Individu
al 

17.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Cajueiro 
Seco 

Acompanhar 
Usuária 

Usuáriacom  boas evoluções, realizado escuta e 
reforçado as estratégias de redução de danos 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

17.12.2014 Mapea
mento 

Barra de 
Jangada 

Mapear area Mapeamento das áreas e instituições 
pertencentes a Regional de Barra de J angada 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Concluído 

17.12.2014 Divulgaç
ão do 
Program
a 

Mustardin
ha 

Divulgar o 
Programa 

A equipe participou do Coletivo de Direitos 
articulado pela Estação do Governo Presente de 
Afogados, na Escola ESTADUAL Arturda Costa e 
Silva 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Concluído 

18.12.2014 Acompa
nhamen
to 
individu
al 

Cavaleiro Acompanhar 
usuária 

Usuária já teve bebe, e está sem fazer uso, 
informa que conseguiu a sua laqueadora para 
inicio do ano, segue o seu planejamento. 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

18.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Cavaleiro Acompanhar 
usuário 

Usuário saiu para o trabalho, mas genitora 
informa que ele conseguiu pagar a dívida e está 
sem fazer uso abusivo. 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

18.12.2014 Acompa
nhamen
to de 
Grupo 

Cavaleiro Acompanhar 
usuários 

A equipe ao iniciar diálogo foi interrompida pelos 
traficantes no local, tendo que se retirar. 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

18.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Dois 
Irmãos 

Acompanhar 
usuária 

Fizemos o deslocamento e acompanhamento da 
usuária para o intensivo mulher em Dois irmãos. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

18.12.2014 Desloca
mento 
de 
Usuário 

Dois 
Irmãos 

Deslocar 
Usuária 

Fizemos o deslocamento e acompanhamento da 
usuária para o intensivo mulher em Dois irmãos. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

18.12.2014 Outras 
Ações 

Cabo Entregar 
Matérial 

Fomos no intensivo do Cabo levar o datashow, 
que estava com nossa Apoio. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

18.12.2014 Reunião Candeias Reunião Foi realizada uma reunião com á comunidade. Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 
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16.12.2014 Busca 
Ativa 

Ibura(Mo
nte verde) 

Sensibilizar 
usuária 

A equipe foi ate a residência da mesma, em 
conversa a usuária se reconhece e diz ter 
interesse que a equipe acompanhe-a. Realizamos 
cadastro da mesma. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

16.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Ibura(Mo
nte verde) 

Divulgar o 
Programa 

Passar informações sobre o programa. Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

16.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Piedade Divulgar o 
Programa 

Passar informações sobre o programa. Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

16.12.2014 Mapea
mento 

Ibura(Mo
nte verde) 

Identificar 
area 

A equipe fotografou algumas areas do local, para 
assim partilhar com o apoio e identificarmos 
quando fomos a localidade. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
Andamento 

16.12.2014 Mapea
mento 

Dois 
Carneiros 

Identificar 
area 

A equipe fotografou algumas areas do local, para 
assim partilhar com o apoio e identificarmos 
quando fomos a localidade. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
Andamento 

16.12.2014 Mapea
mento 

Zumbi Identificar 
area 

A equipe fotografou algumas áreas do local, para 
assim partilhar com o apoio e identificarmos 
quando fomos a localidade. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
Andamento 

16.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Piedade Acompanhar 
usuária 

Usuária estava fazendo uso de alcool, mas trouxe 
pra equipe que esta sendo acompanhada pela 
equipe do Caps ad. Segundo a mesma no local 
estão providenciando seus exames de saúde. 
Reforçamos a importância da mesma dar 
continuidade. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
Andamento 

16.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Piedade Acompanhar 
usuária 

Usuária estava em um ponto na orla em Piedade, 
na tentativa de fazer programa, chegamos 
deixamos preservativos com a mesma e falamos 
sobre cuidados. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
Andamento 

16.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Piedade Acompanhar 
usuário 

Usuário estava sob efeito de alcool, conversamos 
sobre cuidados e deixamos agua e preservativos 
na perspectiva de redução de danos. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
Andamento 

16.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Piedade Acompanhar 
usuário 

Usuário trouxe que a policia bateu no mesmo, a 
equipe realizou sua escuta e falamos sobre 
estrategias para o mesmo distanciar-se dos locais 
onde lhe oferece esses e outros riscos. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
Andamento 

19.12.2014 Divulgaç
ão do 

Prazeres Divulgar o 
Programa 

Ação Integrada Em Prazeres, para divulgação do 
Programa Atitudee abordagem da população, 
utilizando-se como recurso a percussão e 

Atitude 
nas Ruas 
I, II e lll 

Concluído 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php


 

                                                                                                 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

Centro de Acolhimento e Apoio 
Rua Aníbal Ribeiro Varejão, 3280, Candeias 

Jaboatão dos Guararapes 
44 

 

Program
a 

panfletagem e distrinuição de insumos, a ação foi 
realizada abaixo do Viaduto de Prazeres 

19.12.2014 Acompa
nhamen
to de 
Grupo 

Prazeres Acompanhar 
usuários 

Escuta dos usuários em baixo do viaduto de 
Prazeres, realizando intervenções pontuais e 
orientações quanto as estratégias de redução de 
danos 

Atitude 
nas Ruas 
I, II e lll 

Concluído 

19.12.2014 Encamin
hament
o 

Candeias Encaminhar 
usuário 

Após escuta e avaliação, realizado 
encaminhamento do usuário em situação de risco 
ao Pernoite do Apoio Jaboatão 

Atitude 
nas Ruas 
I, II e lll 

Concluído 

20.12.2014 Visita 
Domicili
ar 

Pacheco Acompanhar 
Familia 

Realizado escuta da familia, intervenções 
pontuais a fim de proporcionar um espaço de 
escuta e orientações, bem como convida-los a 
participar do grupo familia 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

20.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pacheco Acompanhar 
Usuário 

O usuário permanece trabalhando e sem fazer 
uso de SPAs. Manter o monitoramento. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

20.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pacheco Acompanhar 
Usuária 

A usuária não estava na localidade, porém nos foi 
porfamiliares, que teve uma recaída e não 
retornou mais para sua residência. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

20.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Boa 
Viagem 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário permanece emuso moderado, relata que 
tentará ir ao Apoio para passar o dia, trabalhamos 
com o mesmo as questões de redução de danos e 
as estratégias. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

20.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Brasilia 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuário 

Reforçado o encaminhamento ao CAPS AD, o 
usuário permanece em uso intenso de alcool 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

20.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Brasilia 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuária 

Usuária sob efeito, e sem condições de dialogo, 
entregamos insumocomo  forma de redução de 
danos 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

20.12.2014 Mapea
mento 

Boa 
Viagem 

Mapear Mapeamento da area de Boa Viagem para 
identificaçãoe sensibilização de usuários. Assim 
como localização de de redes existentes. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 
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20.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Macaxeira Acompanhar 
Usuário 

Fizemos o deslocamento e acompanhamento do 
usuário, até o Hospital e Maternidade Barros Lima 
na Macaxeira, onde o mesmo passou por 
cuidados Médicos. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

20.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Imbiribeir
a 

Acompanhar 
Usuário 

Fizemos o deslocamento e acompanhamento do 
usuário, até á UPA da Imbiribeira, onde o mesmo 
passou por tratamento Médico, por conta de uma 
briga na rua. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

20.12.2014 Desloca
mento 
de 
Usuário 

Macaxeira Deslocar 
Usuário 

Fizemos o deslocamento e acompanhamento do 
usuário, até o Hospital e Maternidade Barros Lima 
na Macaxeira, onde o mesmo passou por 
cuidados Médicos. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

20.12.2014 Desloca
mento 
de 
Usuário 

Imbiribeir
a 

Deslocar 
Usuário 

Fizemos o deslocamento e acompanhamento do 
usuário, até á UPA da Imbiribeira, onde o mesmo 
passou por tratamento Médico, por conta de uma 
briga na rua. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

22.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Ibura Acompanhar 
usuária 

Usuária estava fazendo uso, a mesma conversou 
sobre sua vida e disse que se tiver um emprego a 
ajudará a se distanciar do uso. A equipe discutiu 
com a mesma os caminhos que ela deveria buscar 
para assim se aproximar de uma oportunidade de 
trabalho. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

22.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Ibura Acompanhar 
usuária 

A mesma estava de ressaca, machucada pois a 
mesma teria apanhado no local onde mora, ela 
não entrou em detalhes dessa agressão. 
Realizamos reflexão com a mesma sobre os fatos 
que estão acontecendo em relação ao uso e a sua 
desorganização. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

22.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Ibura Acompanhar 
usuária 

A equipe visitou usuária, para saber se a mesma já 
teve o bebe e se a equipe do CRAS  teria visitado a 
mesma. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

22.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Ibura Acompanhar 
usuário 

Realizamos visita a residência do mesmo, para 
saber se sua genitora conseguiu sua medicação. 
Segundo a mesmahá 15 dias ele esta tomando 
medicamento e esta evoluindo  bem. Dialogamos 
com o mesmo e percebemos algumas mudanças. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

22.12.2014 Acompa
nhamen

Totó Acompanhar 
usuários 

Iniciamos um novo Grupo, na Unidade Prisional 
PAMFA, realizamos a apresentação de todos e o 
cadastramento, Gerando abordagem do grupo. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 
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to em 
grupo 

22.12.2014 Articula
ção de 
Rede 

Guararap
es 

Mapear 
rede 

Visita ao CRAS Jardim Jordão e Guararapes em 
sua nova sede 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Concluído 

22.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Guararap
es 

Acompanhar 
Usuário 

Permanece em uso, porém de maneira moderada, 
vem participando estratégias de Redução de 
Danos. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

22.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Jardim 
Jordão 

Acompanhar 
Usuária 

Orientações e reforço das estratégias de redução 
de danos. Reencaminhamento ao PSF da 
localidade' 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

22.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Jardim 
Jordão 

Acompanhar 
Usuária 

A usuária não estava na localidade. Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

22.12.2014 Articula
ção de 
Rede 

Muribeca Repassar 
caso de 
usuário 

A equipe foi até o Posto de Saúde Odorico apara 
que o agente de saúde desse informações de um 
usuário do local que está querendo ser 
acompanhado pelo Atitude. 

Atitude 
nas Ruas I 

Concluído 

22.12.2014 Acompa
nhamen
to 
individu
al 

Muribeca Acompanhar 
usuária 

A usuária não estava na residência Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

22.12.2014 Mapea
mento 

Muribeca 
Rua 

Mapear aréa Mapeamento da rede formal e informal do 
território 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

22.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Cajueiro 
Seco 

Acompanhar 
Usuária 

Usuária sob efeito e sem condições de dialogo. 
Realizado após o acompanhamento a discursão 
do caso com a Técnica do CAPS AD 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

23.12.2014 Acompa
nhamen
to de 
Grupo 

Jordão 
Baixo 

Acompanhar 
Usuários 

Escuta dos usuários na Praça do Jordão baixo, no 
momento trabalhamos as questões de redução de 
danos, cuidados pessoas e distribuição de 
insumos. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 
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23.12.2014 Visita 
Domicili
ar 

Pacheco Acompanhar 
Familia 

Realizado escuta da família, intervenções 
pontuais afim de proporcionar um espaço de 
escuta e orientações, bem como convida-los a 
participar do grupo família 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

23.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pacheco Acompanhar 
Usuário 

O usuário permanece trabalhando e vem 
praticando a redução de danos, intervenções 
pontuais e informações quanto ao cuidados  a 
supostas recaídas. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

23.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Jaboatão 
Velho 

Acompanhar 
Usuário 

O usuário não estava na residência, mas seu 
cunhado informou q eu ele não esta indo para o 
CAPS ADi, e está fazendo uso como de costume. 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

23.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Jaboatão 
velho 

Acompanhar 
Usuário 

A vizinha informou que o usuário foi a praia com a 
mãe e o irmão 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

23.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Jaboatão 
velho 

Acompanhar 
Usuário 

A vizinha informou que o usuário foi a praia com a 
mãe e o irmão 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

23.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Moreno Acompanhar 
usuário 

O usuário estava dormindo e sua genitora 
informou que ele voltou para residência, não está 
mas saindo por está com medo da policia. 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

23.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Moreno Acompanhar 
usuário 

O usuário não estava mas sua genitora informou 
que ele está mas organizado na questão do uso , e 
está tomando a medicação corretamente , 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

23.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pacheco Acompanhar 
Usuário 

O usuário permanece fazendo uso constante , 
realizada escuta e estava sob efeito o que 
impossibilitou maiores intervenções, entregue 
insumos e informações sobre a pratica de redução 
de danos. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

24.12.2014 Acompa
nhamen
to 

Curado II Acompanhar 
usuário 

O usuário está trabalhando na feira do Curado II, 
está tentando se organizar,desta forma, mas 
solicita informações do Apoio, ciente que pode ir 
qualquer dia. 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 
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Individu
al 

24.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Curado II Acompanhar 
usuário 

O usuário esta conseguindo reduzir o uso, 
conversamos sobre redução de danos. 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

24.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Curado II Acompanhar 
usuário 

O usuário está trabalhando como gari, esta 
fazendo uso de maconha , mas está organizado. 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

24.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Cavaleiro Acompanhar 
usuário 

Encontramos o usuário na feira de Cavaleiro, ele 
disse que vai para o apoio, mas que está 
conseguindo se manter na casa da família. 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

24.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Cavaleiro Acompanhar 
usuário 

O usuário está com uma dívida muito grande e 
não pode sair do Mercado de Cavaleiro, 
conversamos sobre os cuidados mas ele disse que 
não pode sair do local por cota da dívida 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

24.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Cavaleiro Acompanhar 
usuária 

A usuária está a 2 dias sem fazer uso, está na casa 
da avo e do esposo, está fazendo mas uso de 
alcool 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

24.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Cavaleiro Acompanhar 
usuária 

Encontramos usuária na feira de Cavaleiro, com a 
avo e o primo e com seu filho, está mantendo a 
organização que planejou. 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

24.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Cavaleiro Divulgar o 
Programa 

Falamos sobre o programa Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

26.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pina Acompanhar 
Usuária 

A usuária não foi localizada. Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

26.12.2014 Acompa
nhamen
to 

Pina Acompanhar 
Usuária 

A usuária não foi localizada. O vizinho informou 
que a mesma esta trabalhando. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 
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Individu
al 

26.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pina Acompanhar 
Usuária 

A usuária não foi localizada. Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

26.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pina Acompanhar 
Usuário 

o usuário permanece fazendo uso SPAS, foi 
entregue insumos e informações pontuais sobre 
os cuidados pessoais e estratégias sobre redução 
de danos. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

26.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pina Acompanhar 
Usuário 

o usuário estava sob efeito, mostrando que 
precisa de cuidados. Intervenções e entrega de 
insumos foi realizada. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

23.12.2014 Visita 
domicili
ar 

Jardim 
Piedade 

Acompanhar 
Usuário 

A equipe chegou na residência do usuário, mas 
não encontramos ninguém no local. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

23.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Jardim 
Piedade 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário estava jogando futebol, falou pouco com 
a equipe mas disse esta usando bem menos. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

23.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Jardim 
Piedade 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário estava, no campo próximo a sua casa 
participando do futebol. O mesmo disse para 
equipe que esta bem e tem usado menos. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

23.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Jardim 
Piedade 

Acompanhar 
usuária 

Segundo o genitor da mesma, ela tem ido pouco 
pra casa e tem ficado mais pela orla em Piedade. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

23.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Jardim 
Piedade 

Acompanhar 
Usuário 

A equipe realizou o cadastramento do usuário e 
conversamos sobre organização pessoal. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

23.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Jardim 
Piedade 

Divulgar o 
Programa 

Passar informações sobre o programa. Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 
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24.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Candeias Acompanhar A equipe acompanhou o mesmo a o Hospital 
Barros lima, para tomar medicação. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

24.12.2014 Desloca
mento 
de 
usuário 

Candeias Deslocar Deslocamos o usuário ate o Hospital Barros Lima. Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

26.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Boa 
Viagem 

Divulgar o 
Programa 

Passar informações sobre o programa. Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

26.12.2014 Outras 
Ações 

Boa 
Viagem 

Articular 
Ação na rua. 

A equipe foi ate a Igreja em Boa viagem, dialogar 
com o padre a possibilidade de realizarmos ação 
em frente ao local. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

26.12.2014 Acompa
nahmen
to 
individu
al 

Pina Acompanhar 
usuária 

Usuária estava dormindo, mas acordou recebeu a 
equipe muito bem. Realizamos o cadastro da 
mesma e conversamos sobre redução de danos e 
organização pessoal. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

26.12.2014 Acompa
nahmen
to 
individu
al 

Pina Acompanhar 
Usuário 

Usuário estava dormindo, mas acordou recebeu a 
equipe muito bem. Realizamos o cadastro do 
mesmo e conversamos sobre redução de danos e 
organização pessoal. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

26.12.2014 Acompa
nahmen
to 
individu
al 

Piedade Acompanhar 
Usuário 

Usuário estava trabalhando de flanelinha no 
Hiperbompreço de piedade, o mesmo trouxe pra 
equipe que estava ameaçado de morte. 
Orientamos  o mesmo a procurar a casa de Apoio. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

26.12.2014 Acompa
nahmen
to 
individu
al 

Piedade Acompanhar 
Usuário 

Usuário estava pegando latinhas e não quis 
conversar com a equipe. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

26.12.2014 Acompa
nahmen
to 
individu
al 

Piedade Acompanhar 
usuária 

Usuária estava com seu companheiro pegando 
latinhas, disse para equipe que esteve no Apoio, a 
mesma trouxe que estava ameaçada em Boa 
viagem a orientamos procurar o Apoio.] 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

26.12.2014 Acompa
nahmen
to 

Vila 
Piedade 

Acompanhar 
usuária 

usuária continua fazendo uso intenso, e a 
genitora relata que ela está furtando muito e só 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 
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individu
al 

aparece em casa a noite. A genitora já está 
providenciando a guarda da neta . 

26.12.2014 Visita 
domicili
ar 

Vila Rica Acompanhar 
Familia 

A genitora estava apresentando um surto 
psíquico, falando de armas branca e cárcere 
privado , a mesma falou que a filha esta no Cabo e 
fez uso intenso, mas está com a fala 
desorganizada, e está com 3 crianças e 1 
adolescente, a equipe ao sair da residência , foi ao 
conselho tutelar. 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

26.12.2014 Articula
ção de 
Rede 

Jaboatão 
Centro 

Encaminha
mento 

A equipe esteve noConselho Tutelar mas estava 
fechado devido ao recesso de final de ano, então 
entrou em contato com o telefone de plantão 
informando do  caso da  Genitora que está com 
surto psíquico e com 3 crianças e 1 adolescente 
em situação de vulnerabilidade, a conselheira 
passou o e-mail para ser enviado o relatório do  
caso. 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

27.12.2014 Visita 
domicili
ar 

Vila Rica Acompanhar 
Familia 

A equipe e supervisão foi até a residência, para 
falar com a genitora, onde a mesma só autorizou 
a entrada da supervisora, após escuta ficou 
acordado o encaminhamento para o CAPS e o 
CRAS. 

Atitude 
nas Ruas I 

Em 
andamento 

27.12.2014 Desloca
mento 

Sucupira Deslocar 
Familia 

A equipe descolou a adolescente e 2 crianças da 
genitora que está em sofrimento psíquico para 
casa de parentes. 

Atitude 
nas Ruas I 

Concluído 

27.12.2014 Encamin
hament
o 

Boa 
Viagem 

Encaminhar 
usuário 

Realizado encaminhamento do usuário em 
situação de risco social para oApoio Jaboatão 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Concluído 

27.12.2014 Visita 
domicili
ar 

Barra de 
jangada 

Acompanhar 
Familia 

Realizada a escuta a família , onde obtivemos 
informações que o mesmo se mudou para o 
município do Cabo. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

27.12.2014 Visita 
domicili
ar 

Barra de 
jangada 

Acompanhar 
Usuário 

A equipe foi em busca de informações sobre 
usuário, segundo o mesmo,estão se organizando 
e praticando estratégias de redução de danos. 

Atitude 
nas Ruas ll 

Concluído 

27.12.2014 Acompa
nahmen
to 
individu
al 

Pontezinh
a 

Acompanhar 
usuário 

Foi realizado o acompanhamento ao usuário e o 
mesmo encontra-se estabilizado, trabalhando e 
usando de estratégias de redução de danos, 
porem como o mesmo mudou de residência, será 
referenciado pelo Cabo. 

Atitude 
nas Ruas ll 

Em 
andamento 

27.12.2014 Acompa
nhamen
to 

Setubal Acompanhar 
usuário 

Encontramos com o usuário que falou á equipe 
que teve uma recaída, nossa equipe orientou ao 
mesmo que qualquer coisa voltasse á procurar o 
programa. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 
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Individu
al 

27.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Setubal Acompanhar 
usuário 

Conversamos com o usuário, mas deixamos ele a 
vontade, pois o mesmo estava sobre efeito. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

27.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Setubal Acompanhar 
usuário 

Quando chegamos o usuário estava de saída, e 
informou que estava tranquilo no momento. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

27.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Prazeres Acompanhar 
usuário 

Encontramos com o usuário no viaduto Geraldo 
Melo em prazeres, onde o mesmo falou estar 
tranquilo, e também disse que estava indo para 
uma festa da empresa. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

27.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Prazeres Acompanhar 
usuário 

Encontramos com o usuário que falou á equipe 
que esta ameaçado na localidade e que amanhã 
vai da uma chegada no programa pra conversar 
com alguém sobre essas ameaças. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

27.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Setubal Divulgar o 
Programa 

Fizemos á divulgação do programa e seus 
objetivos. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

27.12.2014 Abordag
em de 
Rua 

Prazeres Divulgar o 
Programa 

Fomos para uma ação no viaduto Geraldo Melo 
em Prazeres, onde fizemos á divulgação do 
programa e seus objetivos, esta ação foi um 
campeonato de Hip-Hop. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

29.12.2014 Visita 
Domicili
ar 

Ibura Acompanhar 
usuário 

A equipe visitou residência para acompanhar 
usuário. Mas no local estava morando outras 
pessoas e disseram não conhecer o usuário que 
estávamos procurando. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

29.12.2014 Articula
ção de 
Rede 

Ibura Articular 
com a rede 

Fomos ate o CRAS, na tentativa de dar uma 
adiantada na equipe em visitar residência da 
usuária que acompanhamos. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Concluído 

29.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Ibura Acompanhar 
usuária 

Usuária disse ter feito redução de danos, já que 
nas ultimas visitas a mesma estava bastante 
desorganizada. A equipe percebe sua redução. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 
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29.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Ibura Acompanhar 
usuária 

Usuária teve o nascimento de sua bebe, hoje esta 
sem fazer uso e diz que e so o inicio de sua 
organização. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

29.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Ibura Acompanhar 
usuário 

Usuário esta bastante organizado, esta tomando 
medicação e esta reagindo bem ao transtorno. O 
vinculo esta forte com seus familiares. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

29.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Piedade Acompanhar 
usuário 

Usuário estava fazendo uso, disse para equipe 
que viria para o serviço.  Reforçamos conversando 
sobre redução de danos. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

29.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Piedade Acompanhar 
usuário 

O mesmo faz um tempo que foi afastado do 
apoio, questionou a equipe sua entrada no 
serviço. Pontuamos para o mesmo que iriamos 
dialogar em reunião e traria um retorno para o 
mesmo. 

Atitude 
nas Ruas 
lll 

Em 
andamento 

29.12.2014 Articula
ção de 
Rede 

Barro Articular 
com a rede 

a Equipe foi ate o CAPS, para discutir caso de uma 
usuária. 

Atitude 
nas Ruas ll 

Concluído 

29.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Guararap
es 

Acompanhar 
usuário 

O usuário vem fazendo uso constantes, no 
momento do acompanhamento estava sobre 
efeito o que impossibilitou maiores intervenções. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

30.12.2014 Acompa
nhamen
to de 
Grupo 

Jordão 
Baixo 

Acompanhar 
Usuários 

Escuta dos usuários na Praça do Jordão baixo, no 
momento trabalhamos as questões de redução de 
danos, cuidados pessoas e distribuição de 
insumos. 

Atitude 
nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

30.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Imbiribeir
a (vila 
Imbiribeir
a) 

Acompanhar 
usuário 

O usuário permanece fazendo boas evoluções e 
usando de estratégias de redução de danos. 

Atitude 
nas Ruas ll 

Em 
andamento 

30.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Imbiribeir
a (vila 
Imbiribeir
a) 

Acompanhar 
usuária 

Ausuária encontra-se trabalhando e  permanece 
fazendo boas evoluções e usando de estratégias 
de redução de danos. 

Atitude 
nas Ruas ll 

Em 
andamento 
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30.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Imbiribeir
a (vila 
Imbiribeir
a) 

Acompanhar 
Usuária 

A usuária permanece sem fazer uso de SPAs. 
Manter o monitoramento. 

Atitude 
nas Ruas ll 

Em 
andamento 

31.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pina 
(Brasilia 
Teimosa) 

Acompanhar 
usuária 

Ausuária encontrava-se dormindo, porem 
segundo informações da família, a  mesma vem 
fazendo uso constantes. 

Atitude 
nas Ruas ll 

Em 
andamento 

31.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pina 
(Brasília 
Teimosa) 

Acompanhar 
usuária 

A usuária não foi localizada. Atitude 
nas Ruas ll 

Em 
andamento 

31.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Pina 
(Brasília 
Teimosa) 

Acompanhar 
usuário 

o  usuário não foi localizada. Atitude 
nas Ruas ll 

Em 
andamento 

31.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Barra de 
jangada 

Acompanhar 
usuário 

o  usuário  encontra-se organizando, trabalhando 
e usando de estratégias de redução de danos. 

Atitude 
nas Ruas ll 

Em 
andamento 

31.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Barra de 
jangada 

Acompanhar 
usuário 

Em Escuta o usuário permanece sem fazer uso de 
Crack, utilizando-se de estratégias de redução de 
danos. Realizado no momento intervenções 
pontuais e orientações. 

Atitude 
nas Ruas ll 

Em 
andamento 

31.12.2014 Acompa
nhamen
to 
Individu
al 

Barra de 
jangada 

Acompanhar 
usuário 

O usuário permanece com boas evoluções e 
usando de estratégias de redução de danos. 

Atitude 
nas Ruas ll 

Em 
andamento 

31.12.2014 Desloca
mento 
de 
Usuário 

Candeias Deslocar 
Usuário 

Deslocamento da usuária ao Intensivo Jaboatão Atitude 
nas Ruas ll 

Concluído 

31.12.2014 Acompa
nhamen
to 

Candeias Acompanhar 
Usuária 

Acompanhamento da usuária do Apoio Jaboatão 
ao Intensivo 

Atitude 
nas Ruas ll 

Concluído 
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Individu
al 

 

Quadro descritivo de outras ações: 

 

7 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 O mês de dezembro presenciou um clima mais amistoso na unidade, apesar das 

adequações estruturais não terem sido efetivadas. Destaca-se, contudo, a pintura das 

paredes, fato que proporciona maior sensação de acolhimento à casa. Por outro lado, 

vivenciaram-se dias de maior disponibilidade dos profissionais, no intuito de criar 

ambiente mais acolhedor ao usuário que procurou o serviço. 

Convém destacar, a ausência de profissionais em virtude de desejo por concluir 

seus trabalhos junto a este Apoio. Assim, presenciamos a conclusão por parte dos dois 

psicólogos da casa. Todavia, um permaneceu apenas por doze dias do mês, não 

chegando a concluir seus processos de trabalho. Esse só foi substituído na ultima 

semana de dezembro, fato que gerou uma fragilidade ao acompanhamento dos usuários 

de referencia daquele técnico, por mais que a supervisão tenha ficado como suporte. 

Por outro lado, mesmo permanecendo no espaço ate o final do mês, o outro profissional 

de psicologia esteve bastante sobrecarregado. Por vezes, acumulou as funções de 

técnico neste apoio e coordenação técnica junto ao Apoio do Cabo, onde iniciará as 

atividades, a partir de 02 de janeiro. 

Há de se registrar, ainda, a freqüência de atestado médico por parte da educadora 

social da noite, Rachel Cardoso, em virtude de sua gestação. A situação de tal funcionária 
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vem demandando um esforço redobrado da equipe, pois mesmo quando está no 

plantão, mostra-se dormindo grande parte do tempo. O fato já fora conversado com a 

mesma, sendo, inclusive, aconselhada a procurar seu médico para avaliar sua situação 

clinica. 

Uma situação vem acarretando desconforto nos profissionais: a relação com o 

departamento de Recursos Humanos da executora. A situação vem sendo acompanhada 

pela diretoria do IEDES, mas ainda é perceptível a inquietação da equipe. Situações 

como atrasos de salário de alguns profissionais, pendência com adicional noturno, 

pagamento de extra, vem exigindo maior atenção da diretoria do IEDES junto ao referido 

RH.  

Foram realizadas as reuniões setoriais, a fim de alinhar formas de atuação entre 

os diversos funcionários desta casa. De relevante valor, tais discussões vêm 

repercutindo em maior protagonismo profissional, fato que vem gerando maior 

propositura dos funcionários.  

Com relação a reunião técnica, em virtude das festividades e feriados, as últimas 

duas reuniões ocorreram nas terças feiras. Assim, em dezembro, contamos com quatro 

reuniões técnicas, onde foi possível realizar avaliação/planejamento das ações, 

discussões de casos, alem da pauta administrativa. 

Quinzenalmente, a coordenação de núcleo participou da reunião técnica, 

contribuindo nas discussões, como também oportunizando conhecimento sobre o 

contexto técnico e político do Estado. Em alguns momentos, este Apoio contou com sua 

presença, em turnos diferenciados, na construção da rotina do serviço. 
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Realizada reunião de núcleo com a participação das coordenadoras técnicas e a de 

núcleo, a fim de proporcionar avaliação sobre as praticas do núcleo. 

No que tange a consultoria, vivenciou-se a conclusão das atividades de Catarina 

Medeiros. Então, na ocasião, este serviço expressa a gratidão à consultora, 

reconhecendo toda sua contribuição frente ao amadurecimento tanto da equipe, 

quanto do núcleo em geral. Finalizamos sua intervenção, na reunião do dia 23/12, com 

uma atividade na praia, com a participação de toda a equipe. O momento oportunizou 

maior integração, avaliação de 2014 e planejamento para 2015. Em janeiro, o Centro de 

Acolhimento e Apoio de Jaboatão receberá Michelle Campos, representando a 

consultoria frente ao núcleo. 

Por mais um mês, o ATITUDE esteve participando do GGIM (Gabinete de Gestão 

Integrada do Municipio), evento de responsabilidade da Secretaria Cidadã de Jaboatão 

que conta com a presença de todas as pastas municipais, no intuito de se pensar 

estratégias para se garantir a Paz Social. Em cada reunião, o Programa dispõe de espaço 

na pauta para exposição de dificuldades e avanços no desenvolvimento de suas 

atividades. 

Em dezembro, presenciamos a descontinuidade das atividades do Programa 

Segundo Tempo no serviço, em virtude de dificuldades com profissionais do referido 

Programa. Agendada reunião com a coordenação, mas não houve o comparecimento 

da mesma, por dificuldade de agenda. Assim, fora pactuada nova reunião para fevereiro, 

após recesso e férias do Segundo Tempo. 

Em virtude das dificuldades enfrentadas com a população da circunvizinhança dos 

Apoios de Jaboatão e Cabo, o Secretario Bernardo, convocou reunião com participação 
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do Gerente de Drogas de Pernambuco, as coordenações de núcleos e as técnicas. Na 

oportunidade, foram pensadas estratégias para melhor conduzir a situação.  

Nesta perspectiva, aconteceu a 2ª reunião com os moradores próximos ao Apoio. 

O momento foi amistoso, um pouco diferente mês anterior, embora ainda existam 

resistências. Percebeu-se que o movimento de oposição é formado por duas vertentes: 

uma aberta ao dialogo e disposta a construir; a outra não admite aproximação, 

preferindo recorrer a instancia Judicial. 

Com objetivo de melhor organizar a ação integrada, em Vitoria Santo Antão, fora 

agendada reunião neste Apoio, com a participação de todas as equipes de Rua do 

ATITUDE. 

Realizada uma reunião com a executora, a fim de alinhamento das condutas entre 

os núcleos do Cabo e Jaboatão, bem como elencar as dificuldades de cada unidade. 

Na proposta de subsidiar as cozinheiras sobre as melhoras praticas para manejo 

na cozinha, a nutricionista de referencia do Programa realizou um momento com os 

referidos profissionais, coordenações técnicas e supervisões. 

Em virtude da limitação estrutural da casa, os profissionais vêm potencializando 

atividades externas, em especial, na praia, fato que oportunizar o cruzamento de 

temáticas trabalhadas ao longo do mês, de forma mais leve, lúdica com os usuários. 

Ganhou destaque, ainda em dezembro, o grupo do Bom Dia, o qual contar com 

todos os presentes na casa, usuários e profissionais. Representa um momento rápido 

junto a equipe e usuários do espaço, com a finalidade de refletir questões da dinâmica 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php


 

                                                                                                 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

Centro de Acolhimento e Apoio 
Rua Aníbal Ribeiro Varejão, 3280, Candeias 

Jaboatão dos Guararapes 
59 

 

da casa, avaliando os momentos positivos, os incômodos e o dia a dia dos usuários na 

casa, bem como na rua. 

 

 

  

 

 

 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 02 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 04 

REUNIÃO INTERSETORIAL 03 

ESTUDO DE CASO 24 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 03 

CONSULTORIA 01 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 01 

TOTAL 40 
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Não 

houve 

colegiado técnico, no mês de Dezembro. 

 

 

 

 

 

8.PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / PERNOITES: 

  

AÇÕES 
META 

MÍNIMA 
METAS EXECUTADAS 

AÇÕES META MÍNIMA 

METAS 

EXECUTADA

S 

COLEGIADO  2 0 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 4 04 
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Acolhimento dia -(Total de atendimentos no mês) 
900 atend. 

Mês 
887 

Acolhimento Noturno (Pernoites Mês) 

450 atend. 

Mês (15 

por noite) 

499 

Conforme exposto durante este compilado, o mês de dezembro foi marcado pela 

dificuldade de acesso aos usuários, seja pelo período festivo, pelo movimento 

migratório para outros territórios (como Recife Antigo, em busca de doações), 

repercutindo no baixo numero de usuários desejando acompanhamento pelo Programa. 

9.  DETALHAMENTOQUANTITATIVODOSDADOSDO CENTRO DE 

ACOLHIMENTOEAPOIO 

 

TOTAL DE PESSOAS QUE 
PERNOITARAM 

TOTAL DE USUÁRIOS 
ATENDIDOS 
(Atendimentos 
individuais) 

TOTAL DE NOVOS USUÁRIOS NO PROGRAMA  

  

(Usuários que aderiram ao programa no mês 
corrente) 

33 111 19 

 

TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

SEXO 

FAIXA ETÁRIA 
TOT

AL 
0 A 

11 

12 A 

17 

18 A 

23 

24 A 

29 

30 A 

40 

41 A 

59 

60 EM 

DIANTE 

NÃO 

INFORMADO 
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MASCULI

NO 
0 1 19 36 21 9 0 0 86 

FEMININ

O 
0 0 12 06 4 3 0 0 25 

TOTAL 0 1 31 42 25 12 0 0 111 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

20 41 61 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

ORIENTAÇÃO SEXUAL 

HETEROSSEXUAL HOMOSSEXUAL BISSEXUAL TOTAL 

107 4 0 111 

IDENTIDADE DE GÊNERO 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

0 0 0 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

0 0 0 
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TRAVESTI TRANSEXUAL TOTAL 

1 0 1 

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

COR / RAÇA TOTAL 

BRANCA 
20 

PRETA 
26 

PARDA 
63 

AMARELA 
2 

INDÍGENA 
0 

TOTAL 
111 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 68 

1/4 SALÁRIO MÍNIMO 5 

1/2 SALÁRIO MÍNIMO 5 

1 SALÁRIO MÍNIMO 17 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS 8 
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3 SALÁRIOS MÍNIMOS 4 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 3 

NÃO INFORMADO 1 

TOTAL 111 

 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 04 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 07 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 05 

TOTAL 16 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 250 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 114 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 167 

TOTAL 531 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

OFICINAS 15 55 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 50 66 

GRUPO FAMÍLIA 4 4 

DEMANDA DE ATENDIMENTO TOTAL 
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 97 

ÁLCOOL 8 

MACONHA 2 

COCAÍNA 0 

OUTROS 4 

TOTAL 111 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM, ACOLHIMENTO DE NOVOS 

USUÁRIOS E USUÁRIOS RE-ACOLHIDOS 
86 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL À FAMÍLIA 19 

VISITA DOMICILIAR 02 

ASSEMBLEIA  04 

ATENDIMENTO NO TERRITÓRIO (EM CONJUNTO COM O 

ATITUDE NAS RUAS) 
01 

OUTROS/QUAIS? 0 

TOTAL GERAL 112 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php


 

                                                                                                 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

Centro de Acolhimento e Apoio 
Rua Aníbal Ribeiro Varejão, 3280, Candeias 

Jaboatão dos Guararapes 
66 

 

TIPO TOTAL 

ESPONTÂNEA 41 

ATITUDE NAS RUAS 15 

REDE SUAS 4 

REDE SUS 8 

SEGURANÇA PÚBLICA 1 

CONSELHO TUTELAR 3 

MINISTÉRIO PÚBLICO 1 

MÍDIA 1 

OUTRO USUÁRIO 28 

OUTRA ORIGEM (QUAIS?). 7 

0800 (OUVIDORIA) 2 

TOTAL GERAL 111 

 

TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ÁREAS INTEGRADAS DE 

SEGURANÇA - AIS 

ÁREAS INTEGRADAS DE 

SEGURANÇA 

QUANTIDADE 

AIS 01 5 

AIS 03 19 

AIS 04 2 

AIS 05 2 
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AIS 06 77 

AIS 07 1 

AIS 08 2 

AIS 10 2 

TOTAL GERAL 111 

 

TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 2 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 4 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 0 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 1 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 8 

OUTROS 0 

TOTAL 15 

TABELAXI – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 41 
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NÃO 70 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 111 

 

 

 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 52 

NÃO 59 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 111 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 48 

NÃO 63 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 111 
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 8 

CREAS 0 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 

POPULAÇÃO DE RUA 

0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 10 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 2 

CENTRO POP 8 

CONSELHO TUTELAR 2 

CENTRO DA JUVENTUDE 0 

OUTROS (CPP – 01; Centro de Referência da Mulher -

01; Casa da cidadania 01). 

3 

TOTAL 33 

  

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 6 

CTA 9 

CAPS II 2 

CAPS III 0 

CAPS ADI 0 

CAPS AD 8 
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EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 1 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 9 

HOSPITAL GERAL 13 

UPA 17 

OUTROS (HEMOPE – 01; Hospital Correia Picanço- 01) 2 

TOTAL 67 

  

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 0 

DHPP 0 

JUDICIÁRIO 02 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

AGÊNCIA DO TRABALHO 0 

GOVERNO PRESENTE 02 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 05 

INSS 0 

ONG 0 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 02 

OUTROS 0 

TOTAL 09 
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INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 0 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 0 

TRABALHO INFORMAL 04 

TRABALHO FORMAL 0 

OUTROS 0 

TOTAL 04 

10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

AÇÕES 
META 
MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 257 

ABORDAGEMNAS RUAS (PESSOAS) 600 1651 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 15 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 19 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 7 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 3 
 

 

 

 

 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php


 

                                                                                                 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

Centro de Acolhimento e Apoio 
Rua Aníbal Ribeiro Varejão, 3280, Candeias 

Jaboatão dos Guararapes 
73 

 

AÇÕES 

METAS EXTRAS EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 4 

VISITA DOMICILIAR 13 

ABORDAGEM DE RUA 25 

REUNIÕES 5 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 8 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 2 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 13 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 18 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 151 

OUTRAS AÇÕES 8 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO 
REALIZADAS 5 

TOTAL 247 
 

 

 

11.CONSIDERAÇÃOESFINAIS 

Tratar do tema do consumo de crack e outras drogas sob o olhar da Assistência 

Social, retoma a importância da reflexão do conceito de crise. Entendendo crise aqui 

como um desequilíbrio, desorganização e imobilidade, sendo vivenciado com muito 

sofrimento psíquico. Ou seja, há uma ruptura do funcionamento habitual prévio. 
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Assim, é possível e comum observar a crise no uso e /ou abuso de substancias 

psicoativas, vez que tal situação é responsável por uma série de condições que afetam 

a vida da população em geral e facilitam a exposição a causas externas de 

morbimortalidade, como acidentes de transito e situações de violências. Dessa forma, 

as Políticas Publicas para o consumo de substancias psicoativas devem ter como objetivo 

minimizar ou prevenir os problemas associados tanto para o individuo que consome a 

substancia quanto para a sociedade. A efetiva identificação das variáveis relevantes e 

empiricamente associadas a substancias psicoativas é essencial para a prevenção. Há 

evidências de que as variáveis de disponibilidade ( econômica, comercial e social), a 

promoção e propaganda e as normas sociais estão de forma direta ligadas ao consumo 

e aos problemas relacionados. Dessa maneira, as políticas eficazes requerem leis e 

normas que sejam cumpridas, intervenções para prevenção e promoção da qualidade 

de vida.  

Neste contexto, o crack aparece, entre as drogas ilícitas, a substancia que mais 

vem demandando por tratamento, no Brasil. Dados extraoficiais divulgados 

recentemente pela mídia nacional estimam que mais de um milhão de brasileiros sejam 

usuários de crack. O impacto do consumo de crack sobre o usuário é extremamente 

devastador. Os consumidores de crack desenvolvem um padrão de consumo mais 

compulsivo, têm maior probabilidade de viver ou ter vivido na rua e, ao mesmo tempo, 

de engarjar-se em atividade de caráter ilegal. 

Nesta perspectiva, existe o Centro de Acolhimento e Apoio – Programa ATITUDE, 

descrito e tipificado como Casa de Passssagem da Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade da Política Nacional da Assistência Social e, como tal, necessita 

permanentemente de monitoramento e avaliação, por parte da equipe técnica 
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multidisciplinar, da equipe Adhoc (consultoria) e da Coordenação do Programa, visto 

que se insere em uma realidade de lacunas de serviços direcionadas para o público 

atendido e, principalmente, de crescimento de exigências técnicas e políticas para 

implantação de modelos de atendimento/tratamento não associadas ao proposto pelo 

Programa. 

No mês de dezembro, o Centro de Acolhimento e Apoio de Jaboatão seguiu na 

assistência a população em extrema vulnerabilidade social, a qual denota maior 

necessidade dos serviços socioassistenciais.  

Convém ressaltar que o funcionamento desta unidade, no referido 

período,continuou esbarrando em dificuldades estruturais que, por vezes, 

permaneceram limitando espaços para a execução das atividades propostas. 

Ressalta-se, mais uma vez, a dificuldade com os portões da casa, os quais não 

oferecem qualquer segurança à equipe e usuários, bem como  a falta de produtos 

de eletrodomésticos, como liquidificador e microondas.  

Na oportunidade, exalta-se a atenção e cuidado que o IEDES vem apresentando 

junto a todos que compõem este serviço. Cotidianamente, a unidade recebe visita de 

um representante da equipe de retaguarda, o qual fica encarregado de levantar as 

necessidades emergenciais e providenciar as medidas cabíveis. Convém, destacar, 

entretanto, a fragilidade no departamento de Recursos Humanos, fato tem gerado certo 

mal estar com os funcionários. 

No mês em analise, a equipe observou, durante as atividades grupais, que os 

usuários, mesmo em menor quantidade na casa,  sinalizaram, de alguma forma, um 

amadurecimento emocional, que repercute na minimização de conflitos gerados pela 
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própria convivência diária. Por outro lado, foi verificado maior envolvimento de alguns 

usuários com praticas delituosas, fato que ensejou os afastamentos por avaliação 

técnica. 

Contudo, foi nítida a fragilidade em termos de atendimento à saúde mental no 

município. Não há oferta de acolhimento suficiente pelos CAPS`s, por ausência de 

técnicos em números satisfatórios, bem como não se dispõe de avaliação psiquiátrica, 

quando necessário. Outro ponto que merece destaque é a não atuação do Consultorio 

de Rua. Com o propósito de entender melhor e aproximar os profissionais da rua, fora 

sugerido reuniões sistemáticas, junto a gerencia municipal de políticas sobre drogas, a 

fim de possibilitar um mapeamento real da população em extrema vulnerabilidade 

social. Quanto a demanda de saúde, por vezes, foi tentado contato com a coordenação 

de saúde mental, sem êxito. Por isso, fora realizado contato com a superintendente da 

saúde do município que se prontificou em agendar momento entre o ATITUDE e a saúde 

Mental, em janeiro/15. 

Em meio a tanta dificuldade, é notória a vontade de fazer acontecer em todos os 

lados. Essa força tem trazido um novo olhar para o Apoio de Jaboatão. A equipe vem 

investindo, sempre, em formas mais leves e atrativas para o desenvolvimento das 

atividades. Como resultado, é perceptível o aumento nas participações de grupos. Há 

um reconhecimento de grupo enquanto local de troca e crescimento.  

Diante do exposto, percebe-se que adequações ainda são necessárias com vistas 

à melhoria contínua do processo de construção e reconstrução de procedimentos e 

dinâmicas, seja de usuários ou dos profissionais, sempre visando o alcance dos objetivos 

perseguidos por todos.  
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Dessa forma, avaliando o compartilhado, observamos que, pela natureza do 

serviço implantado, no qual há uma frequência de admissões que exigem a retomada 

de orientações aos novatos no Centro, novos processos de entendimentos das 

realidades singulares e dos momentos de adaptação mútuo entre profissionais e 

usuários necessitam permanentemente fortalecer a atuação acolhedora no serviço. 

Destacamos que cada usuário necessita de um olhar e escuta singular independente do 

período no serviço, posto que deva ser uma prática presente com todos e em todos os 

momentos que estão no atendimento/cuidado no Centro. 

12. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

ANEXOS 

QUADRO DE CIs – DEZEMBRO/2014 (ACOMPANHAMENTO) 

ITEM Nº DA CI DATA ASSUNTO SITUAÇÃO 

1 110 01/12/2014 

ATITUDE NAS 

RUAS: 

SOLICITAÇÃO 

DE LANCHE 

PARA A 

REUNIÃO DE 

ALINHAMENTO 

DA AÇÃO 

INTEGRADA EM 

VITÓRIA. 

ATENDIDO 

2 119 09/12/2014 
SOLICITAÇÃO 

DE COMPRA DE 

NÃO 

ATENDIDO 
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TECIDO TNT 

PARA 

APRESENTAÇÃO 

DE FIM DE 

ANO. 

3 122 16/12/2014 

SOLICITAÇÃO 

DE CONSERTO 

DO PORTÃO DE 

ENTRADA DOS 

CARROS 

REALIZADO 

4 125 19/12/2014 

SOLICITAÇÃO 

DE CONSERTO 

DO TETO DO 

BANHEIRO DE 

VISITAS 

NÃO 

ATENDIDO 

5 126 22/12/2014 

SOLICITAÇÃO 

DE CONSERTO 

DO NOTEBOOK 

ATENDIDO 

(EM 

AVALIAÇÃO 

TÉCNICA) 

 

 

SULAMY PATRÍCIA CAMPELO BORBA  

Coordenadora Técnica 

Centro de Acolhimento e Apoio  
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Núcleo Jaboatão dos Guararapes 

 

 

 

 
 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO – NÚCLEO:  JABOATÃO - 

DEZEMBRO/2014. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 O presente relatório tem como objetivo apresentar a Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Direitos Humanos e ao IEDES, de maneira qualitativa e quantitativa, as atividades 

realizadas no Centro de Acolhimento Intensivo de Jaboatão, no período de DEZEMBRO DE 2014. 

Descrevemos neste documento todas as ações desenvolvidas na referida unidade, durante o 
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corrente mês, como grupos, passeios culturais, oficinas, atendimentos e ações direcionadas à 

família, atendimentos individuais, atividades externas, reuniões, investimentos na inserção 

sócio produtiva, entre outras.  

 Durante o mês em pauta, contabilizou-se 10 (dez) admissões sendo oriundos do Apoio 

de Jaboatão dos Guararapes de registro (JB. 1247); (JB. 735), (JB.1248); (JB.1226); (JB.1195)  do 

Apoio do Recife de registro (RC.01.370);  (RC.01.2621);  (RC.01.2442);  (RC.01.4030) e oriundo 

do Apoio Cabo de registro (CB.432). Nesse período, continuamos com a alteração na capacidade 

máxima de usuários para acompanhamento, como forma de prestar retaguarda ao Núcleo 

Recife. Dessa forma, mantivemos acolhimento para atender até 33 (trinta e três) pessoas neste 

Centro de Acolhimento Intensivo.  No que tange aos desligamentos, existiram 14 (quatorze) 

durante o mês em tela, sendo, 03 (três) por solicitação de registro (RC.01.1107); (RC.01.3906);  

(JB.1198), 04 (quatro) por avaliação técnica de registro (JB.1153); (JB.543); (JB.1217); (JB.771), 

03 (três) por uso de drogas (JB 540); (RC 01 242); (CB 432),  01 (um) por abandono (JB.568). 01 

(um) por transferência para o Recife (RC.01.1563), 02 (dois) por conclusão do acompanhamento 

(JB.1165); (CB.663). 

 Gostaríamos de ressaltar que entendemos como avaliação técnica, algumas situações 

de quebra no contrato de convivência, que acabam colocando em risco o processo de cuidado 

de vários usuários, principalmente no que diz respeito a ameaças verbais dentro do espaço, 

como também manter relações sexuais de forma explicita dentro dos quartos e banheiros, 

deixando clara a falta de responsabilidade e compromisso consigo e com o outro, que vem 

tentando se organizar no planejamento e projeto de vida. 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

Endereço: Rua D. Maria José Amaral Leite, 489 Candeias - Jaboatão dos Guararapes 

Telefones de Contato: 3468-0058 / 89235524 
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Executora: IEDES 

E-mail: atitudeintensivo.jaboatao@gmail.com 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA PRISCILA CRISTINA LINHARES DE CARVALHO 

SUPERVISÃO MARCIA CRISTINA DA SILVA 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA CRISTINA CHAGAS PATRIOTA 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA DENISE DE FARO FERNANDES 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL ALEXSANDRA DO NASCIMENTO GOMES TAVARES 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL HELLEN SUSY DA SILVA RAMOS 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA ANNE CRISTINA VERÇOSA 

CUIDADORES CRISTIANE LINS DE LIRA 

CUIDADORES IVANEIDE MARIA DOS SANTOS 

EDUCADOR SOCIAL MARCIA MARIA DE OLIVEIRA 

EDUCADOR SOCIAL CRISTIANO JOSE DA SILVA 

EDUCADOR SOCIAL RIVERSON JOSE DE MELO VICENTE 

EDUCADOR SOCIAL DAYANE PATRICIA BOYER OLIVEIRA DE MORAES 

EDUCADOR SOCIAL EDVAN SATURNINO MARTINS 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO FÁBIO SANTOS DE LIMA 

AUXILIAR DE COZINHA CLAUDIA DE LIMA ALVES 

AUXILIAR DE COZINHA CLAUDIA XAVIER DE OLIVEIRA BEZERRA 

AUXILIAR DE COZINHA MARIA JOSE DOS SANTOS DA SILVA 

SERVIÇOS GERAIS LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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MOTORISTA BRENO CESAR DA SILVA RANGEL 

MOTORISTA ERISVALDO MENDES 

MOTORISTA ERIVAN LIRA DO NASCIMENTO 

MOTORISTA OSVALDO JOSE DA SILVA 

VIGIA EDMILTON GOMES BARBOSA 

VIGIA JADILSON RAMOS DE FREITAS 

VIGIA JOSE ALVES BARBOSA IRMAO 

VIGIA JOSE ROBERTO DA SILVA 

   

 

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 

PSICOLOGA LAIS BATISTA BOTELHO 

MOTORISTA IRANDIR LUIZ DE LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php


 

                                                                                                 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

Centro de Acolhimento e Apoio 
Rua Aníbal Ribeiro Varejão, 3280, Candeias 

Jaboatão dos Guararapes 
83 

 

 O presente relato tem por objetivo apresentar, de um modo geral, as atividades 

desenvolvidas, durante o mês de DEZEMBRO de 2014, na unidade do Centro de Acolhimento 

Intensivo de Jaboatão dos Guararapes - Programa Atitude, no intuito de fornecer dados 

concretos sobre a operacionalização do referido Programa, possibilitando uma melhor 

visibilidade e avaliação de resultados. 

 Ao concluirmos o mês de Dezembro, estamos completando cinco meses de 

operacionalização do Programa Atitude /Centro Intensivo de Jaboatão, sendo executado pelo 

IEDES. Momento este de ajustes, aprendizado constante, integração, construção, parceria e 

contatos frequentes para melhor condução de todo processo de trabalho.  

 Aos usuários do Centro de Acolhimento Intensivo continuamos, intensamente 

realizando atendimentos individuais para acompanhamento do processo de cuidado, onde 

trabalhamos questões relacionadas a comportamentos, uso de drogas dentro do espaço, 

expectativas e projeto de vida. Também trabalhamos as temáticas pertinentes às relações 

interpessoais, convivência no Centro e constante mediação de conflitos. A família também é 

inserida e trabalhada nas ações acima citadas. O acompanhamento se dá de forma sistemática 

com escuta qualificada, priorizando as suas necessidades e demandas. Realizamos atividades  

para trabalhar informações acerca da temática drogas, orientações sobre comportamentos 

repetitivos que podem comprometer ou dificultar no processo de mudança. Estimulamos, 

através de diálogo e dinâmicas de grupo o convívio comunitário, o protagonismo, a autonomia, 

o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e o desenvolvimento de projetos 

pessoais.  Articulamos ações para facilitar o acesso a rede SUS para a promoção da saúde, ao 

SUAS para acesso aos direitos como cidadão, acesso a cultura, e inscrição na Agencia do 

Trabalho para vagas disponíveis para primeiro emprego e para os que tem experiência 

profissional, retorno ao mercado de trabalho formal e informal. 
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 Ressaltamos a continuação do grupo comissões, para programação semanal de usuários 

na formação de grupos na organização e manutenção da higiene dos espaços coletivos, porém 

vimos observando certa resistência por parte de alguns em colaborar com as atividades. Aqueles 

que participam de forma assídua costumam colocar seus incômodos em relação aos Usuários 

que não estão colaborando. Muitos estão se comprometendo, porém mostram certa resistência 

no momento de realizarem as tarefas, nos dias e horários pré-estabelecido. Na realidade, os 

usuários precisam fazer a manutenção das tarefas, pois a funcionária de serviços gerais mantém 

o Centro limpo e organizado de segunda a sexta. Geralmente são trazidas durante a assembleia, 

situações referentes exatamente a falta de colaboração na higiene e organização dos quartos e 

banheiros. 

 Com relação ao planejamento mensal, a equipe vem enfrentando alguns entraves, em 

especial no que tange ao acompanhamento dos usuários da técnica social de Serviço Social, 

afastada por motivo de licença médica, onde foi submetida a uma cirurgia de urgência (hérnia 

umbilical) no mês de Novembro. Até o fechamento do relatório, a informação obtida foi à 

permanência da ausência da técnica devido a complicações durante o período de recuperação, 

sendo necessária uma nova intervenção cirúrgica para a primeira quinzena de Janeiro/2015. 

         Ressaltamos o desdobramento dos técnicos em suprir a ausência da técnica de 

serviço social, onde o trabalho integrado da equipe vem apresentando disponibilidade acerca 

das orientações fornecidas pela supervisão e coordenação e se empenhando para desenvolver 

um trabalho com mais qualidade. 

Com relação à rotina de material entregue aos usuários, realizamos uma reflexão sobre 

o uso que estes vinham fazendo do recurso fornecido, acabando por caracterizar um processo 

na repetição dos seus comportamentos. Visando melhorar a dinâmica, responsabilizar o usuário 

e fazê-lo refletir sobre suas práticas, voltamos a propor o antigo funcionamento ao manejo dos 

materiais, considerando, a partir de um período de dois meses, para entrega desses materiais e, 
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posteriormente, proporcionar um bazar nos dias de visita para venda e novas compras tendo a 

organização e responsabilidade dos mesmos. 

Quanto à necessidade de um acompanhamento mais próximo das técnicas, destacamos 

a evolução, amadurecimento e postura mais firme da técnica de qualidade de vida, direcionada 

ao manejo e orientações fornecidas a equipe que é referência, como fator primordial na 

minimização 

dos problemas na dispensação das medicações e nas mediações de conflitos junto aos usuários.   

No que se refere ao manejo da equipe técnica continuamos avançando no que diz 

respeito às reflexões e opiniões da equipe durante as reuniões técnicas, onde observamos um 

crescimento na intervenção e condução das situações de conflito. 

Um ponto que merece destaque diz respeito ao processo reflexivo e de autonomia 

apresentado pelo grupo de usuários na casa, que vem demonstrando, através dos atendimentos 

realizados, dos grupos e das ações realizadas pelo Intensivo,  investimento direcionado a 

construção de Projeto de vida. Atribuímos esse momento ao desejo singular de cada usuário e 

ao amadurecimento da equipe no que tange as intervenções realizadas. 

Em parceria com Yara da Secretaria de esportes e Cultura, realizamos passeio ao cinema 

São Luis no dia 04/12 com exibição de várias curtas metragens. O evento foi acompanhado por 

12 usuários, um técnico de Psicologia e um Educador.  

Durante a programação das atividades, recebemos no dia 10/12 a presença de dois 

profissionais representando a IV Jornada Estadual dos Direitos Humanos/TELA JOVEM, 

apresentando curtas metragens referentes ao tema em questão. 

No dia 18/12 foi realizada uma capacitação na SEDAS com a Presença dos profissionais 

da cozinha dos núcleos Jaboatão e Cabo, Coordenadores técnicos, Supervisores e os 

administrativos, além da Nutricionista Dayse e, Yara, como suporte para o momento de 
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integração. Importante ressaltar como imprescindível a capacitação no que diz respeito as 

informações esclarecedoras quanto ao funcionamento e manejo das cozinheiras, vestimentas, 

duvidas e encaminhamentos sobre algumas pendências estruturais nas cozinhas dos 

equipamentos, já devidamente sinalizadas á executora. 

 No dia 17 de dezembro, houve um evento no Centro, onde comemoramos o Natal com 

familiares, usuários e funcionários.  Durante o evento tivemos apresentação cultural com 

participação dos usuários e suas famílias, com o objetivo de criar um vinculo afetivo entre os 

mesmos, revivendo o espírito e as tradições natalinas.  

 Fomos informados durante uma reunião técnica da mudança da consultora Catarina 

Medeiros que se encontra conosco atualmente e seguirá para compor a equipe de Caruaru. Em 

contrapartida, receberemos a Consultora Michelle Campos, já conhecida nossa, pois esteve na 

gestão do apoio do Núcleo Jaboatão, como Coordenadora Técnica e, posteriormente, 

Coordenadora de núcleo. 

No dia 31 de dezembro, foi comemorada a festa de final de ano/Réveillon.  Neste  evento 

houve, primeiramente, uma mensagem de reflexão, relatada pelo usuário Flávio, música de 

reflexão cantada pelo usuário Luciano, mensagem de reflexão sobre os sonhos e suas 

realizações, lida pela usuária Rania. Durante a programação, foi realizada a dinâmica dos sonhos. 

Cada usuário foi orientado a escrever três sonhos e colocá-los dentro de uma  caixa, 

posteriormente os sonhos foram expostos em um mural com o objetivo de mostrar que  todos 

nós somos capazes de sonhar,  tentar realizá-los  e nunca desistir. Logo em seguida, houve uma 

apresentação de dança, além de sorteios, brindes, entrega de cesta natalina, banho de piscina 

e uma oração de Final de Ano, por iniciativa  dos usuários, e, finalmente, a ceia de 

confraternização.  

1.1. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE PSICOLOGIA 
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 Registramos neste relatório, as atividades mensais do setor de Psicologia, mantendo 

como norteador para a execução dos trabalhos grupais a temática “Cultura de Paz e 

Relacionamento Interpessoal”. 

 Foram enfatizados os atendimentos individuais com as construções dos PIA”s 

(planejamento individual de acompanhamento). Tivemos, também, a absorção dos usuários 

acompanhados por uma  colega  Assistente Social, a qual precisou se afastar das atividades 

profissionais devido a problemas de saúde, aumentando o quantitativo da atuação profissional. 

 Dentre as demais atribuições do setor, inserida na equipe interdisciplinar, foram feitos 

também três desligamentos por avaliação da equipe, uso de drogas e ameaças verbais, dos 

usuários, diante das transgressões graves dentro do Centro, como uso de drogas, 

descumprimento freqüente dos planejamentos individuais e tentativa de agressão física.  

Tivemos inserção sócio-produtiva no mercado informal dos usuários: Flávio José, como 

cabeleireiro, Leonardo Gerônimo, como repositor de supermercado, Linsdemberg e Adriano 

Francisco, como garçons. Acrescentando a esta linha de atuação, tivemos mais um usuário, 

Wellington, o qual aprendeu a arte do artesanato com palitos, chegando a construir abajur, 

vendendo seu próprio trabalho nas ruas de Jaboatão e no Cabo, sua cidade natal. 

 Durante o mês de dezembro, observamos que foi dada maior ênfase aos processos de 

inclusão sócio-produtiva de alguns usuários acompanhados, haja vista ser um período onde é 

estimulado maior consumismo devido às festividades, instigando desejos de buscas mais 

intensos, contudo, sempre realizado através da  avaliação técnica. 

No referido mês foram realizados atendimentos individuais, tanto com os usuários de 

referência quanto com os demais usuários do serviço. Com os usuários de referencia,  o objetivo 

dos atendimentos  foi trabalhar a evolução do PIA dos mesmos, ressaltando as conquistas e os 

pontos que necessitavam de uma maior reflexão sempre dentro de desejo de cada um. Em 
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relação aos atendimentos com os demais usuários, em sua maioria, foram intervenções por 

pequenas quebras de regras neste equipamento e medicação de conflito. 

Também foram realizados acolhimentos de novos usuários, advindos dos serviços Apoio 

Jaboatão e Apoio Recife. Neste mês foram feitas ainda articulações para retirada de 

documentação (RG, Certidão de Nascimento, Título de Eleitor, CPF, CTPS e Reservista).  

Com articulação na Casa da Cidadania do Recife um usuário conseguiu retirar a 3ª via de 

seu RG, além da parceria com o Foto Beleza para retirar fotografias 3x4 para alguns usuários 

darem entrada em seus documentos civis. Na Casa da Cidadania de Jaboatão dois usuários 

deram entrada na primeira via da CTPS e uma usuária conseguiu encaminhamento para retirar 

a 1ª via da Certidão de Nascimento do filho. Seguindo ainda as diversas articulações, na junta 

Militar de Jaboatão dois usuários deram entrada na 2ª via da Reservista. No Cartório Eleitoral 

de Jaboatão uma usuária conseguiu tirar a primeira via do Título de Eleitor e no Expresso 

Cidadão do Shopping Rio Mar, e outra usuária conseguiu dar entrada na 1ª via do CPF.  

Por fim, ressaltamos a conquista de vários usuários inseridos no mercado de trabalho 

informal. Um deles conseguiu a vaga de emprego num bar na praia de Piedade para trabalhar 

como garçom. Essa oportunidade foi dada ao usuário para que o mesmo pudesse se organizar 

financeiramente e comprar alguns pertences pessoais mais urgentes, pois se trata de um usuário 

com vínculos familiares fragilizados. No entanto, é ciente que suas saídas e retornos estão em 

constante avaliação da equipe.   

Diante dos encaminhamentos dados, sinalizamos como necessária transferência de um 

usuário para uma comunidade terapêutica, após várias recaídas e sua dificuldade em seguir o 

planejamento de seu PIA. A equipe avaliou que o Programa já havia oferecido a ele o possível, 

em especial no tocante a documentação, família e saúde, e que neste presente momento, ele 

necessitava apenas de um lugar para albergamento. No entanto, a maioria das comunidades se 
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encontra em recesso devido às festividades, sendo necessário novo contato em janeiro de 2015. 

Vale salientar que essas comunidades foram disponibilizadas pela Coordenação, ressaltando 

que as mesmas haviam feito parceria com a SDSDH, disponibilizando vagas para o Programa 

Atitude.  

 Além dos encaminhamentos dados de acordo com cada PIA, recentemente elaboramos 

o currículo de uma usuária para ser entregue no Supermercado Extra de Candeias, onde a 

mesma está pleiteando uma vaga para o cargo de auxiliar de serviços gerais. Até o fechamento 

do relatório em questão, a usuária não havia recebido retorno. 

 

5.2 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 

  

 Ressaltamos que as atividades do Serviço Social no mês de dezembro foram realizadas 

apenas por 01 técnica Social de Serviço Social, visto que a outra técnica encontra-se afastada do 

trabalho por motivo de licença médica, sem previsão de retorno. Desta forma, seus usuários de 

referência foram divididos entre os setores de Serviço Social e Psicologia da Unidade e a técnica 

do Aluguel Social.  

Como atividades desenvolvidas destacamos o acompanhamento semanal dos 

Planejamentos Individuais (PIAs), com direcionamentos para retirada de documentos, inscrições 

nas agências de trabalho de Jaboatão, entregas de currículos, saídas para convívio familiar, 

busca de casa para inserção no aluguel social, INSS e trabalhos formais e informais, 

acompanhamento dos cuidados com a saúde em conjunto com a Técnica de Qualidade de Vida, 
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sensibilização para questões familiares, participação nos grupos e oficinas, transgressões de 

regras, reflexões sobre diversas formas de atuação, entre outros. 

Realizado o acompanhamento, com conclusão, da usuária Elizangela de Lima, que  

finaliza seu período no Atitude Acolhimento Intensivo com retorno para residência da 

companheira, com processo de fortalecimento de vínculo com a mãe em andamento, porém, 

com este vínculo já estabelecido com os irmãos. . Nesse processo de conclusão, foi referenciada  

para o CRAS e para a Unidade de Saúde da sua comunidade, como também foi inscrita  na 

agência de trabalho e aguardando inicio de curso profissionalizante. 

Foram também realizadas mediação de conflitos diversos, como furto de pertences no 

espaço e realização das atividades de organização do espaço, quando nas chegadas das saídas 

terapêuticas sob efeito de SPA’s, forte indicio de uso de drogas no espaço, ameaças e 

relacionamento interpessoal (usuários x usuários, como também com a equipe). Escutas na 

identificação de quadros de ansiedade e fissura.   

Vale salientar que a relação entre os dispositivos vem sendo intensificado, 

principalmente com o núcleo Jaboatão,   constantes os contatos com o Apoio  para 

acompanhamento, repasse e recebimentos de informações referentes a usuários e ex-usuários 

do Programa. 

Gostaríamos de destacar a continuidade de dois usuários aos trabalhos já realizados 

informalmente com venda de artesanato próprio e consertos de eletroeletrônicos. Um inicia 

como pintor informalmente, mas tem sua carteira assinada em seguida.  Importante ressaltar a 

possível inserção de uma usuária no mercado de trabalho formal, onde fez entrevista em 

supermercado no Bairro de Candeias, recém inaugurado, sendo marcado inicio as atividades 

para 10 de janeiro como ASG.   Dois usuários iniciam trabalho informalmente em lava-jato, 

porém um deles desiste começando em outro local como garçom.  

 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php


 

                                                                                                 

 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

Centro de Acolhimento e Apoio 
Rua Aníbal Ribeiro Varejão, 3280, Candeias 

Jaboatão dos Guararapes 
91 

 

Encaminhamentos: 

 Ao Expresso Cidadão para retirada de 1ª via de CPF;  

 A lotérica para abertura de Conta Fácil; 

 Ao INSS para perícia médica com objetivo de concessão do auxílio doença, sem sucesso; 

 Ao Cartório para retirada e regularização de título eleitoral. 

 A Junta Militar para alistamento militar e retirada do CAM. 

 A agência de trabalho para inscrição em banco de emprego. 

 Articulação com a UPA do Curado II para urgenciamento odontológico.  

 Busca de casas para inserção no Aluguel Social. 

 Entrega de currículos em locais diversos. 

 Trabalho informal para venda de artesanato, lava-jato, consertos eletroeletrônicos e 

garçom. 

 Patronato Penitenciário para palestra e comparecimento mensal. 

 

Avanços  

 Acesso aos serviços da rede de saúde. 

 Convênio com as Comunidades Terapêuticas para encaminhamentos dos usuários. 

 Melhoria no entrosamento da equipe. 
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 Continuidade na Formação de Políticas Sobre Drogas promovida pela Prefeitura de 

Jaboatão. 

Desafios 

 Melhoria na rede de serviços, em especial a assistência, com destaque para os feriados 

e finais de semana, quando não temos acesso a locais para encaminhamentos em casos 

de desligamentos. 

 Diminuição do tempo de entrega das Certidões de Nascimento e Registros de Identidade 

pelo Balcão e Casa da Cidadania, que chegam a ser de 02, 03 meses, atrasando todo o 

processo de retirada de outros documentos. Sugerimos averiguar possibilidade de 

convênio semelhante com o já existente no Patronato Penitenciário, onde o usuário 

pode tirar a RG sem ônus, diretamente no Expresso Cidadão. 

 Melhor articulação com o Município quanto à disponibilização de Cursos 

Profissionalizantes. 

 Retomada das capacitações direcionadas a equipe, que costumavam acontecer na 

última quarta-feira do mês. 

 Maior organização da sala da equipe técnica, como proposta a mudança do local de 

repouso dos funcionários para outro espaço. 

 Construção/adaptação da sala de grupos. 

 Liberação de vans/ônibus para passeios que contemplem todos os usuários. 

 Maior rapidez nos retornos de algumas solicitações realizadas a executora, com 

destaque para a concessão do benefício do Aluguel Social, que tem se tornado um 

processo moroso, prejudicando o andamento dos planejamentos dos usuários. 
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 Substituição da técnica de serviço social que se encontra afastada por motivos de saúde, 

sem previsão de retorno. 

 

5.3  DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE QUALIDADE DE VIDA 

 Durante o mês de Dezembro, articulamos com a secretaria de saúde de Jaboatão a 

campanha de vacinação no intensivo Jaboatão contra HEPATITE B, GRIPE, TRIPS VIRAL, além da 

atualização do cartão de vacina para os que já tinham esquema de campanha, e a vacinação dos 

usuários que não tinham cartão. Ainda com relação ao processo de cuidado, articulamos junto 

à Secretaria de Saúde de Jaboatão/ Coordenação de Imunização, a vacina para o usuário 

Edvaldo. O mesmo chegou ao intensivo no pós- cirúrgico devido a uma tentativa de homicídio 

que sofreu com arma branca há dez dias e não tivemos posse do comprovante que relatasse a 

realização da vacina contra o tétano. Diante do caso, se fez necessário a administração da vacina 

especial DT (soro antitetânico 5.000 UI dose única IM dose única), e, ao mesmo tempo, foi 

realizado o esquema de DT normal, com sucesso. 

 Durante o final do mês em destaque, acompanhamos o usuário Jaílson que sofreu uma 

agressão física / tentativa de homicídio, durante uma saída terapêutica. Inicialmente realizamos 

uma visita ao Hospital da Restauração, onde o mesmo se encontrava no setor de trauma. No 

primeiro momento, o encontramos com lesões e sutura na cabeça, edemas e apresentando 

hemorragia no globo ocular provocadas pelas varias pancadas, segundo a família, por 

“tijoladas”.  Após alta, ficou sobre os cuidados da família, porém devidamente orientados 

quanto os cuidados pós-trauma, com medicações psicotrópicas e clinicas, além dos horários. 

Comunicamos o ocorrido ao CAPS ad de Prazeres, já que o usuário frequentava aquele espaço. 

O retorno do mesmo ao serviço foi devidamente avaliado por nós, para dar continuidade ao 

processo de cuidado. Desta forma, Jailson retorna ao Centro Intensivo após dez dias, sem 

inchaços, consciente, orientado no tempo e espaço e sem apresentar qualquer tipo de sequelas. 
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 Ainda como parte das atividades da T.Q.V, durante o mês citado, continuamos com as 

articulações com a rede socioassistencial e a Secretaria de Saúde  do  Município de Jaboatão dos 

Guararapes, com o CAPS ad, encaminhamentos ao CTA – CENTRO DE TESTAGEM E 

ACONSELHAMENTO, UBS com Clinico Geral e Dentista, e as UPA’s. Além das articulações, como 

rotina, realizamos acolhimento aos usuários novos, mediação de conflito, escuta individual, 

atendimento diário e reposição semanal das medicações.     

 

5.4 DESCRIÇÃO QUALITTIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE EDUCADOR SOCIAL   

 Durante o mês em destaque, realizamos atividades voltadas para o ciclo natalino, onde 

08 usuários ensaiaram um coral com a música “Todos estão surdos” de Roberto Carlos, além de 

contarmos com a grande maioria dos usuários para ornamentação e arrumação do espaço. As 

oficinas foram desenvolvidas com muita dedicação e entusiasmo por parte dos mesmos, 

principalmente onde pudemos perceber mudanças positivas, inovação, conquistas e avanços 

em relação ao planejamento e execução das atividades desenvolvidas pelos 

profissionais/Educadores. 

 Ainda nos deparamos com algumas fragilidades no que diz respeito à ausência de alguns 

instrumentos de percussão, devidamente sinalizados pela equipe à executora. 

 Durante todas as oficinas ofertadas, tivemos a participação e parceria de todos os 

educadores, demonstrando assim o verdadeiro sentido de trabalharmos em equipe. Com 

integração e disponibilidade em somarmos para obtermos um único resultado. Resultado esse 

que fica explicito no agradecimento dos familiares e usuários, principalmente na evolução 

observada por cada participante da equipe, durante o acompanhamento dos planejamentos, 

inclusive com fechamento de alguns casos concluindo seus PIA’s e retomando seus projetos, 

com retorno para seus lares e fortalecimentos dos vínculos afetivos. 
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         Os educadores vêm se utilizando de estratégias e planejamento durante as oficinas, 

tendo como finalidade, continuar ofertando uma melhor qualidade ao cuidado proposto para 

aqueles que deles necessitam.  

      Ressaltamos a Iniciativa do grupo de dança facilitada pelos usuários, que tem se 

empenhando nas coreografias e ensaios, principalmente pelas apresentações da percussão e da 

dança realizadas no serviço (durante os momentos de festividade), sendo articuladas pelos 

educadores, levando a conhecimento o trabalho desenvolvido pelo Programa Atitude. 

 Dentre as atividades realizadas pelos educadores, gostaríamos de destacar a facilitação 

da atividade na praia semanalmente, para jogo de futebol, sendo observado, por todos os 

usuários e funcionários, como ponto bastante positivo, inclusive pela conquista levada em 

assembleia e aceita como imprescindível para exercício físico e mental. Quando se faz 

necessário, os educadores também acompanham usuários as policlínicas, urgências, entre 

outros, como parte atuante em todo processo de cuidado.   

        Destacamos a realização constante de  intervenções quanto à quebra de regras por 

parte dos usuários e mediação de conflitos entre eles, diante de questões banais (barulho ao 

descer da escada; falta de higiene nos quartos e banheiros; programação da TV, etc.). Vimos, 

diariamente, sensibilizando-os quanto à importância da participação nos grupos e da 

necessidade de expormos nossas dificuldades de maneira menos explosiva e agressiva.  

O Educador, dentre de suas atribuições, também realiza ligações para a família no dia 

pré-estabelecido com a TR; participa dos momentos de refeições e lanches; realiza intervenções 

com usuários para mediação de conflitos; participa de reuniões com a equipe técnica (quartas-

feiras alternadas),  como também  participa das Assembleias (quartas-feiras alternadas). Além 

de todas essas atribuições acima, os educadores coordenam o Grupo Noturno (Comissões) que 

deve fazer com que os usuários estejam envolvidos e engajados na organização, arrumação e 

manutenção de todo espaço, principalmente no zelo com a higiene dos quartos e banheiros. 
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Visto, com o decorrer do trabalho artístico, que as relações entre os usuários e técnicos 

ficam mais próximas nas realizações das atividades, participação nos grupos e nos acordos de 

convivência. 

 Importante ressaltar a valorização por parte dos usuários pela Função do Educador e 

Cuidador, que estão todo tempo no corpo a corpo, acompanhando-os em todos os momentos 

no serviço, tendo uma escuta diária e repassando para toda a equipe. Os usuários dividem suas 

fragilidades, medos, avanços e relatos, muitas vezes “desabafados” apenas para tal categoria. 

 Gostaríamos de agradecer a oportunidade de construirmos junto com toda equipe um 

trabalho, muitas vezes difícil, porém extremamente gratificante, pois hoje nos sentimos parte 

atuante de uma equipe e não meros expectadores. 

 

5.5 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES E ENCAMINHAMENTOS À FAMÍLIA 

 Em relação às ações direcionadas a família, neste mês foram realizados atendimentos 

com as famílias para articulações de saídas terapêuticas, esclarecimentos quanto às regras do 

espaço e do aluguel social, conversas de sensibilização quanto a importância de suas 

participações no processo de cuidado, pactuações relacionadas a planejamentos em conclusão, 

informes sobre desligamentos, assim como seus devidos motivos, orientações quanto a entrada 

no BPC e acesso ao Programa para outros familiares, pois muitas vezes nos deparamos com 

varias situações de vulnerabilidade em integrantes de uma mesma família. 

 Em relação às atividades realizadas com as famílias, neste período, a maior parte dos 

contatos, tanto pessoalmente, quanto por telefone, foram a respeito das festividades do final 

do ano (Natal e Réveillon). As famílias foram sensibilizadas a conversarem com os usuários, 

tendo por finalidade repensar a saída nestes dias, permanecendo no Centro como estratégia de 

cuidado e proteção.  
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Em sua maioria, as famílias pactuaram com a equipe de que, neste momento, os usuários 

estariam mais seguros no espaço e se comprometeram a vir visitá-los nos dias 25/12/14 e 

01/01/15, a fim de comemorar com eles a passagem de Natal e Ano Novo.  

Dentre as ações, também foi articulado com a família, o apoio para a aquisição de 

documentos e serviços da área de saúde. Alguns familiares se voluntariaram para acompanhar 

os usuários em consultas médicas e exames laboratoriais, bem como a acompanharem os 

usuários para retirar documentação civil e pagar as multas necessárias. Entretanto, temos ainda 

grande desafio, que é sensibilizar as famílias sobre a importância da integração no processo de 

mudança dos mesmos. 

 

 

6 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - GRUPOS 

 

SETOR DE PSICOLOGIA 

 Os grupos desenvolvidos foram: Expressão, Família e Despertar e grupo com Usuários 

acompanhados pela Técnica de Referência (TR). Buscamos  trabalhar temas que pudessem,  

favorecer processos reflexivos, cognitivos, inter-relacionais proporcionadores de mudança de 

atitude e da forma de se perceber na relação consigo e com o outro. Mantendo como eixo 

norteador, a proposta humanista e transformadora do Programa Atitude, o qual visa apoiar e 

acolher àquelas pessoas, usuárias de drogas que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social e risco de vida, cujo  objetivo, é facilitar o processo de crescimento individual, reflexão 

sobre projeto de vida e a elaboração  de estratégias e encaminhamentos para as diversas áreas 

no contexto psicossocial. 
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 Durante a realização dos grupos Expressão e Despertar, trabalhamos os temas:  

“Recomeçar”, estimulando um repensar sobre fases da vida e o desejo de mudança;  as 

“Energias”,  desprendimentos nas relações interpessoais como favorecedores do convívio mais 

tranquilo e de bem estar; o “ Significado do Natal “, no contexto da história de vida de cada 

usuário  como na relação  social e familiar; o  “Presente”; no qual  trabalhamos as construções 

dos projetos de vida e a responsabilização diante das escolhas feitas e a  “ Cultura de Paz”, 

enfatizando o objetivo amplo desta proposta  humanista a nível mundial e a utilização na  prática 

diária. Os trabalhos realizados mantiveram como linha de atuação a intervenção grupal como 

instrumento facilitador ao acesso a cada indivíduo presente, promovendo o desenvolvimento 

dos relacionamentos interpessoais, do apoio mútuo entre os usuários e crescimento individual. 

Todavia, vale salientar, que foram utilizadas  como metodologia de trabalho, dinâmicas lúdicas, 

textos, vídeos  motivacionais,  poesias e músicas com letras  relacionadas ao tema proposto, 

facilitando desta forma a participação dos usuários. 

Dando continuidade aos registros do setor, foi facilitado também o grupo com 

familiares, o qual tem direcionado os trabalhos para o maior acolhimento e suporte, tanto nas 

temáticas de estímulo ao resgate de vínculos como aos momentos de festividades dentro do 

Centro, no qual tem aumentado consideravelmente a participação e, em consequência, a 

vinculação com a Equipe Técnica proporcionando melhor acompanhamento aos usuários. 

 No contexto do acompanhamento com os usuários, percebemos que a manutenção dos 

grupos de TR’s com Usuários, tem complementado e estimulado a troca de vivências e de 

evolução dos projetos terapêuticos individuais.     Foram feitos encaminhamentos à rede sócio-

assistencial de outros municípios, Paulista e Cabo, haja vista os processos  de conclusão  dos 

PIA’s dos usuários Fabiana Dantas e Wellington da Silva.   

 Realizado Passeio Terapêutico com um grupo de usuários, ao cinema São Luiz, os quais 

participaram do 16° Fest Cine, ( Festival de Curtas de Pernambuco), cujo evento tanto contribuiu 
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para o incentivo social, cultural e de lazer, como possibilitou a sensibilização de processos 

subjetivos individuais  ao percebermos que muitos nunca haviam tido experiência semelhante, 

denotando comportamentos de felicidade e emoção. 

Neste referido mês, foram facilitados os grupos Prevenção e de Usuários de Referencia. 

O grupo Prevenção aconteceu em quatro encontros, nos dias 05, 12, 23 e 26. Já o grupo de UR´S 

aconteceu em um único encontro no dia 10. Dentre as metodologias adotadas nos grupos 

destacam-se: Roda de Conversa, Apresentação de Vídeos e Dinâmicas de Grupo.  

No primeiro encontro do grupo Prevenção foi trabalhada a temática DST e redução de 

danos. Foi apresentado um vídeo que ressaltava a importância do uso da camisinha para 

prevenir as dst´s. Após a exibição do vídeo iniciamos uma roda de conversa sobre a necessidade 

de usar camisinha e se prevenir de doenças, principalmente nesse período festivo que se inicia 

em dezembro (Natal e Réveillon). Alguns usuários relataram a dificuldade de se lembrar de usar 

o preservativo quando estavam sobre efeito de SPA.  

No segundo encontro foi apresentado um vídeo da novela “o clone”. Nele um dos 

personagens da novela discursava sobre seus prejuízos sociais decorrentes do uso abusivo de 

SPA. Ao final do vídeo, foi aberta uma roda de conversa sobre a temática.  

Nos dois últimos encontros, foram trabalhadas temáticas mais lúdicas, tendo por 

finalidade fazer uma reflexão com os usuários sobre as festas de Natal e Réveillon. Em um dos 

grupos foi realizada a dinâmica “Presentear Alguém”. Foi solicitado que cada usuário escolhesse 

um dos colegas para presentear e que explicasse o motivo. No outro encontro, foi realizada a 

dinâmica “Retrospectiva”. Foi solicitado que cada usuário realizasse uma avaliação de como foi 

o ano 2014 e quais os pontos de melhoria para o ano de 2015.  
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No grupo de UR´S foi realizada uma conversa com os usuários sobre o período festivo. 

Feita uma reflexão com os mesmos sobre a necessidade de se resguardarem nesse período, visto 

que se caracterizam por momentos de excesso. Onde as pessoas tendem a exagerar no uso de 

SPA, fato este que aumenta a probabilidade do risco de uma recaída. Eles expuseram seu desejo 

de passar as festas com a família e amigos, mas compreenderam que nesse momento seria 

melhor para eles, como estratégia de cuidado, permanecer na unidade.  

Analisando os grupos de uma maneira geral, pode-se dizer que eles aconteceram de 

forma satisfatória. Os usuários tiveram uma boa participação, em especial nos dois últimos 

grupos que se caracterizaram por serem lúdicos. Ainda é notória a dificuldade, de alguns 

usuários em realizarem a atividade de escrita, por este motivo foram estimulados a falarem 

sobre as temáticas propostas, expressando suas ideias. Também é perceptível a facilidade de 

dispersão dos usuários, por este motivo faz-se necessário um espaço adequado para a realização 

dessas atividades.  

 

SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 

Grupo Informativo 

“No inicio do mês foram trabalhados as temáticas “Pessoa com Deficiência” e ‘Direitos 

Humanos”, fazendo referência as respectivas datas comemorativas, sendo utilizadas técnicas de 

trabalho em grupo, apresentações, debate e rodas de conversa. Os usuários puderam utilizar 

sua criatividade, sendo apresentados trabalhos em formato de cartazes, desenhos e 

encenações. No final do mês, conforme foi proposto em reunião de equipe foi trazido temas 

reflexivos, considerando as festividades de final de ano. Colocamos em formato de áudio e 

vídeo, mensagem motivacional, desencadeando debate sobre nossos sonhos para o futuro e o 

que estamos fazendo para alcançá-los, proporcionando momentos de reflexão sobre os 
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objetivos de cada um no espaço e a valorização de tal decisão. Destacamos a participação da 

educadora Dayane como co-facilitadora em um dos grupos. 

 

Grupo de Usuários de Referência (UR’s) 

 Os grupos tiveram como objetivo promover a integração entre os usuários x usuários x 

técnica de referência, assim como aperfeiçoar questões referentes ao cotidiano da casa. Os 

acompanhamentos dos planejamentos individuais foram reagendados, considerando alguns 

desligamentos e novas inserções. Foram realizados esclarecimentos quanto ao significado do 

PIA. Conversa quanto à importância de participação das famílias nas reuniões. Ressaltamos 

também sobre a participação nas atividades, além da organização dos convites as famílias para 

a festa de Natal. 

   

 

Grupo Despertar 

 Foram trabalhadas questões referentes à dinâmica da casa, como a forma de 

organização para compra de cigarros, retornos de questões referentes ao uso de celular no 

espaço e liberação do programa Cardinot levantadas em assembleia. Também foram dados 

informes sobre a festa de Natal, quando foi perguntado sobre a liberação do álcool no espaço, 

incitando debate sobre a necessidade do uso do álcool para se divertir. Alguns usuários 

colocaram como positiva a experiência de outras festividades ocorridas, quando puderam se 

divertir sem o uso de drogas. Também aconteceu a aprovação do cardápio para as festividades 

natalinas. 

SETOR DE QUALIDADE DE VIDA  
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 Durante o mês de Dezembro foi realizado o grupo despertar com a finalidade de refletir 

a respeito da dinâmica da casa, momentos positivos, incômodos, a importância da participação 

nos grupos e oficinas, quebra recorrente das regras, entre outros.  

 No grupo de qualidade de vida foram realizados diversos temas, como: alimentação 

saudável e o limite do sal e açúcar, estresse e vacinação. Tivemos como objetivo levar a 

importância do controle e excesso do sal e açúcar e os malefícios trazidos ao ser humano. Os 

usuários aproveitaram o momento para tirar duvidas sobre a mudança de cardápio. O tema 

estresse foi trazido com objetivo de ter conhecimento dos principais fatores que leva ao estresse 

aprendendo a lidar com as situações  do individuo. A vacinação foi trabalhada visando à 

prevenção e a saúde de todos. 

  

SETOR DE EDUCADOR SOCIAL  

GRUPO MUSICAL 

Durante o mês de dezembro foi realizado o grupo musical com o objetivo de fazer 

conhecer a historia de Luiz Gonzaga, trabalhar as canções nordestinas e improvisar. 

Trabalhamos tais temáticas  através da leitura de um folheto informativo com as histórias do 

artista, leitura de letras de músicas do artista e canções.  Foi trabalhado também o tema rima e 

improviso com o objetivo  analisar as letras das músicas de Luiz Gonzaga, fazer rima, improvisar 

e escrever poesias.    

              O tema samba também foi abordado durante a oficina no corrente mês, com o objetivo  

de fazer conhecer a música  Juízo Final, de Nelson do Cavaquinho. O Samba como Música 

Popular Brasileira. Foi possível, em grupo, cantar o samba, sentir a cadência rítmica samba, e 

harmônica. Realizado ainda ensaio dos grupos e dos cantores para a festa do Natal, formação 

de grupo de cantores, percussionistas e violonista, tocar e analisar juntos a recriação da música.  
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Ainda no Mês de dezembro, trabalhamos o tema Cavalo Marinho: como objetivo fazer 

conhecer o Cavalo Marinho, música, dança como expressão artística.  A metodologia utilizada 

para facilitar o tema foram  canções, danças e vivência da expressão do folguedo popular.   

             Com o objetivo de compor a programação da festa natalina  houveram ensaios que 

culminaram numa apresentação musical para os familiares. 

Durante as oficinas tivemos  bons  resultados, com o desenvolvimento de potenciais já 

existentes previamente, além de também  incentivar expressão de sentimentos e angustias 

através da música.  

GRUPO DE CAPOEIRA 

 Durante as oficinas de capoeira foram realizadas técnicas de respiração, 

concentração e alongamento. Atualmente vimos observando maior aceitação e 

participação durante esta atividade.  Diante de tal disposição dos usuários, trabalhamos 

em um segundo momento a pratica da capoeira e percebemos que os mesmos estão 

demonstrando um maior avanço na pratica em relação à  coordenação motora com 

grande facilidade na execução dos movimentos 

 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO JABOATÃO 
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 Finalizamos o mês de dezembro e também nos despedimos do ano de 2014 com o 

sentimento coletivo de que realizamos um ótimo trabalho em equipe, para isto contamos com 

o constante apoio da Coordenação de Núcleo, da Secretaria – GPD e da Executora IEDES.   

Destacamos também como grande avanço a maior aproximação com o Centro de 

Acolhimento  Apoio Jaboatão, através da constante comunicação entre as equipes e as 

coordenações, da realizações de reuniões de núcleo e de supervisores. Tais atividades vieram 

minimizar possíveis problemas e possibilitaram um trabalho mais qualificado dentro do Núcleo 

Jaboatão. 

Foi possível observar uma grande quantidade de desligamentos, por motivos diversos 

como abandono do acompanhamento, uso de drogas na casa, agressão física, furtos, ameaças 

e transgressões, no mês de Dezembro, sendo atípico aos meses anteriores.  Sabemos que este 

mês é bastante festivo e por isto consegue mobilizar, por vezes, negativamente os usuários 

atendidos pelo serviço que, muitas vezes, se mostram ainda ligados às vivências de violência e 

atrativos da rua. No entanto, alguns destes desligamentos foram importantes para organizar o 

espaço, pois alguns comportamentos inadequados vinham prejudicando o grande grupo que se 

mostra interessado em permanecer em acompanhamento e cuidado neste Centro, com grandes 

investimentos pessoais no seu processo de mudança. 

Tivemos ainda dois desligamentos por Conclusão do PIA, em que os usuários 

conseguiram se organizar para a retomada da sua autonomia e vida social, ambos saíram 

organizados, com casa própria viabilizada com ajuda dos familiares, aquisição de todos os 

documentos civis,  vínculos familiares reestabelecidos e com propostas de empregabilidade 

formal, mas já atuando no mercado informal. A rede sócio assistencial dos territórios de 

referência foram mobilizadas e acionadas para dar apoio a estes usuários após a conclusão do 

acompanhamento em nosso serviço.  
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Em relação à retirada de documentos civis, observamos um grande avanço, no mês de 

dezembro foram adquiridos 20 documentos como RG, CPF, Título de Eleitor, Reservista e 

Registro de Nascimento. Tal avanço foi possível através da parceria com a Casa da Cidadania e 

alguns Cartórios de Registro com os quais obtivemos maior agilidade na retirada de 

documentos. Destacamos também a parceria com o Centro POP de Jaboatão, para a retirada de 

fotos 3x4 necessárias para os documentos de forma gratuita, pois muitos dos nossos usuários 

não podem custear tal aquisição.  

No tocante a inserção sócio produtiva continuamos com bons resultados, totalizamos 

09 inserções sócio produtivas, sendo 01 no mercado formal, 04 no mercado informal e 04 

pessoas estão gerando renda através da produção de artesanato. Ressaltamos que a inserção 

sócio produtiva tem papel fundamental no Plano de Acompanhamento Individual dos usuários 

atendidos, sendo também realizado paralelamente um trabalho individual junto à equipe dando 

o suporte necessário para este momento. Importante mencionar a possível inserção de uma 

usuária no mercado de trabalho formal, onde fez entrevista em supermercado no Bairro de 

Candeias, recém inaugurado, sendo marcado inicio as atividades para 10 de janeiro como ASG.   

Devido a articulação viabilizada pela GPD, na pessoa de Yara, foi   realizado Passeio  com 

um grupo de usuários, ao cinema São Luiz, os quais participaram do 16° Fest Cine, ( Festival de 

Curtas de Pernambuco). Tais articulações incentivam o a inserção dos(as) Usuários(as)  em 

atividades culturais e lazer, dentro da agenda cultural do Recife e do Estado, trazendo a reflexão 

a cerca da possibilidade de vivenciar momentos de diversão sem o uso de drogas, de forma 

gratuita e de fácil acesso. 

Devido a articulação realizada com a Secretaria de Educação do Município, com o 

projeto Tela Jovem, contamos com uma exibição de curtas metragens no Centro Intensivo 

seguido de debate sobre Direitos Humanos onde participaram usuários e profissionais. 

Nas atividades de oficinas tivemos como tema principal Direitos Humanos e Cultura de 

Paz trabalhado no mês de dezembro, onde todos os profissionais e usuários se mobilizaram para 
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tais atividades que culminaram em apresentações de dança, música, teatro e leitura de poesia 

durante a festa de final de ano proporcionada para usuários, profissionais e familiares no dia 

17.12, momento bastante proveitoso onde todos se confraternizaram de forma integrada e 

descontraída. 

As articulações com a rede de saúde do Município e do Estado também são percebidas 

como grande avanço neste mês, onde conseguimos realizar vacinações em Nosso Serviço e 

obtivemos sucesso nos encaminhamentos realizado pela Técnica de Qualidade de Vida. Damos 

destaque ao exceleste acompanhamento a um de nossos usuários que sofreu uma tentativa de 

homicídio em uma de suas saídas de final de semana, sofrendo ferimentos graves. Diante disto, 

a Técnica de Qualidade de Vida, junto à  equipe se mobilizaram para realizar visitas ao hospital, 

à residência dos familiares e mobilizou a rede de saúde, dando ainda grande suporte ao usuário 

quando foi possível seu retorno ao serviço. Hoje o usuário se encontra bem, com a saúde estável 

e sem sequelas.  

Em relação a estrutura física do Centro de Acolhimento Intensivo temos enfrentado 

problemas de estruturais e esgoto, os quais estamos, constantemente, comunicando à nossa 

Executora que se prontificou em solucionar tais problemas o mais rápido possível.  

Temos um saldo geral que consideramos bastante positivo no final deste mês e deste 

ano, pois observamos um constate avanço qualitativo no trabalho de toda a equipe, o que 

proporciona um melhor atendimento para os usuários e familiares atendidos pelo nosso serviço. 

Certos que estaremos sempre dando continuidade e investindo neste processo de evolução 

contínua, estamos dispostos a fazer juntos um trabalho ainda melhor em 2015. 

 

8 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ALUGUEL SOCIAL 
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Em Dezembro/2014, a equipe do Aluguel Social do núcleo Jaboatão acompanhou dois 

usuários, residentes nos bairros de Jardim Piedade e Candeias; um deles com planejamento de 

desligamento  por avaliação técnica programado para o dia 02 de janeiro (conforme descrito 

abaixo, no relato individual de acompanhamento), e outro se encontra em processo de 

conclusão, programada para o início de janeiro.   

Durante o mês corrente, foram realizadas visitas aos imóveis sugeridos pelos usuários 

indicados ao Aluguel Social, pelo Centro Intensivo, nos bairros de Barra de Jangada e Piedade, e 

as inserções estão previstas para o mês de Janeiro, a depender da liberação da executora.  

Ainda em função do afastamento temporário, por questões de saúde, de uma técnica 

do Serviço Social do Centro Intensivo, a técnica do Aluguel social permanece no 

acompanhamento de dois usuários do referido dispositivo (Wesley da Silva e Jaílson Lopes), 

dando seguimento aos seus planejamentos individuais. Cabe destacar que o usuário Jaílson 

encontra-se em processo de conclusão, previsto para o início do mês de Janeiro. 

 No que tange às articulações com a rede socioassistencial e demais serviços, foram 

realizados encaminhamentos ao CREAS POP (para os usuários desligados do Centro Intensivo – 

Rafael Menezes e Edson Luís) e visitas institucionais ao CAPS AD com vistas à busca de 

informações sobre o acompanhamento do usuário Artur, e à comunicação de seu desligamento 

do Aluguel Social.   

 Foram realizadas, ainda, duas visitas domiciliares às genitoras dos usuários Artur 

Evangelista (no bairro de Santo Amaro) e Jaílson Lopes, em Cajueiro Seco, com vistas a uma 

melhor compreensão de seus contextos sóciofamiliares, como forma de estimular o processo 

de corresponsabilização das famílias no cuidado de seus membros.  

 Vale ressaltar que a visita à casa da família de Jaílson ocorreu em função de uma grave 

violência sofrida pelo mesmo, durante uma de suas saídas terapêuticas, que o deixou 

impossibilitado de retornar ao centro, necessitando de cuidados mais adequados na casa da 

genitora.  
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 Seguem relatos individualizados dos atendimentos aos usuários do Aluguel Social no 

mês de Dezembro: 

 

1. Artur Evangelista 

Durante o mês de Dezembro, a equipe deste dispositivo teve bastante dificuldade em 

encontrar o usuário Artur em seu imóvel para organização de seu planejamento. Nas ocasiões 

em que foi encontrado, o mesmo demonstrou- se ainda menos motivado com o processo de 

construção de sua autonomia, pouco propositivo, apresentando fortes contradições em seu 

discurso, no que dizia respeito ao uso de drogas, uma vez que, apesar de negá-lo, a equipe vinha 

sendo sinalizada, tanto por usuários do Centro Intensivo, quanto por funcionários, de que o 

mesmo teria sido encontrado andando pela rua, sob forte efeito de SPA’s e bastante sujo.  

Diante de tal contexto, sinalizamos ao usuário que, diante de sua falta de investimento 

em seu processo de mudança e da dificuldade em seguir os encaminhamentos sugeridos pela 

equipe técnica, estaríamos finalizando seu processo no Aluguel Social ao final no início do mês 

de janeiro de 2015, tempo em que articularíamos sua família para verificar a possibilidade de 

seu retorno para casa da genitora (uma vez que o usuário alegou não ter para onde ir no período 

pós- aluguel social) , e a rede socioassistencial de Santo Amaro (CAPS AD Prof. Luiz Cerqueira e 

CRAS).  

Em visita domiciliar à sra. Irene (mão de Artur), no dia 10.12.2014, a mesma falou da 

dificuldade em aceitá-lo em sua residência pelo fato de o mesmo apresentar comportamento 

transgressor, desrespeitoso e pouco solícito; contudo, após intervenção da equipe, que falou da 

importância da família para apoiá-lo em sua mudança de postura, a idosa concordou em recebê-

lo, solicitando, apenas, que o mesmo permanecesse no acompanhamento pelo CAPS e que esta 

equipe continuasse ofertando o suporte, mesmo de forma pontual. Cabe ressaltar que o usuário, 

apesar de estar presente, permaneceu calado durante todo o atendimento, apresentando, por 

vezes, indiferença ao que estava sendo trabalhado.  
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Em atendimento posterior à visita domiciliar em Santo Amaro, o usuário referiu desejo 

em alugar um quarto para morar, pois afirmou não querer conviver com a genitora, que “impõe 

uma série de limites”(sic). Apesar da reflexão acerca da importância do limite em vários 

momentos  da vida, como forma de amadurecimento, o mesmo permaneceu resistente a ideia 

de voltar à morar com a mãe.  

Em visita ao CAPS, no dia 15.12.2014, fomos informados, mais uma vez, sobre o 

descompromisso do usuário com seu acompanhamento, apresentando faltas constantes sem 

justificativa, bem como comportamento intolerante e transgressor.  

Ao final do mês de Dezembro, mais especificamente entre os dias 19 à 28, a equipe não 

conseguiu encontrar o usuário na residência, recebendo a informação de um funcionário do 

Centro Intensivo, que teria o encontrado em Santo Amaro, portando uma garrafa de cachaça e 

sob forte efeito de SPA’s, considerando também a possibilidade de uso de crack. 

Diante do contexto apresentado, no dia 29.12.2014, ao encontrarmos o usuário 

nitidamente sob efeito de drogas em sua residência (tendo ele alegado ser efeito das 

medicações psicotrópicas), o comunicamos de seu desligamento, planejado para o dia 02 de 

janeiro, e dos devidos encaminhamentos. Na ocasião, foi dado um prazo até o dia 02.01.2015  

para que o mesmo organizasse seus poucos pertences e articulasse seu local de moradia, pois, 

segundo ele, teria conseguido um “barraco emprestado” (sic) próximo à sua residência, mas 

teria que conversar com o proprietário para a realização da mudança. 

Contudo, como parte de seu movimento de descumprimento dos acordos pactuados 

com a equipe, no dia 02.12, o usuário não estava na casa, e foi encontrado com todos os seus 

pertences no bairro de Jardim Piedade, segundo ele, procurando o endereço do barraco em que 

iria morar. Na ocasião, o desligamento foi formalizado, através da assinatura do Termo de 

Desligamento e o Centro de Acolhimento e Apoio, bem como a família do usuário, foram 

comunicados de seu afastamento. 

 

2. Carlos Antônio 
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Usuário encontra-se em processo de conclusão, programado, inicialmente, para o final 

de Janeiro, contudo, em função da conquista de uma vaga de emprego na cidade de Fortaleza 

(CE), houve a necessidade de um replanejamento da conclusão para o início de Janeiro.  

Durante o mês de Dezembro, o usuário esteve envolvido em pequenos trabalhos 

eventuais, porém, bastante empenhado na busca por um vínculo formal, indo com frequência à 

Agência do Trabalho e participando de entrevistas de emprego. 

Sobre os vínculos familiares, procurou manter contato frequente com a mãe e as filhas, 

através de ligações telefônicas e visitas, demonstrando-se feliz com a reaproximação das 

mesmas, e motivado com a conquista do emprego como forma de também ajudá-las 

financeiramente.  

Quando questionado sobre o uso de SPA’s, o usuário referiu “estar em outro momento 

de vida, onde tem a clara ciência de que o consumo, ainda que controlado, de qualquer droga, 

pode causar prejuízo a todas as suas conquistas” (sic).  

Nesses últimos dias no Aluguel Social, o usuário trouxe como prioridade em seu PIA, a 

resolução de sua pendência judicial junto a I Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher e a organização de seu processo admissional.  

 

 

 

 

 

 

8.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ALUGUEL SOCIAL 

Durante o mês de Dezembro, houve avanço no que diz respeito à liberação das novas 

inserções, permanecendo as indicações do Centro Intensivo de dois homens (os quais 

acompanharam as visitas da equipe aos imóveis e participaram da conversa com os 
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proprietários) e uma mulher, que se encontra na busca da casa, trazendo alguns contatos, 

seguindo pendentes as visitas.  

Também foi possível trabalhar, junto aos usuários do Centro Intensivo, sobre os critérios 

de indicação para o Aluguel Social, bem como sobre a dinâmica neste dispositivo, uma vez que, 

com o movimento das novas inserções, muitos procuraram a equipe solicitando alguns 

esclarecimentos a este respeito.  

Sobre as dificuldades, cabe destacar que, devido a pendência da efetiva inserção dos 

usuários no Aluguel Social, a realização do grupo de egressos do Intensivo permanece pendente.  

Lembrando que a participação em tal atividade será umas das condicionalidades para as novas 

inserções. 

 

 

PANORAMA DO ALUGUEL SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 

USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO 

NOME BAIRRO VISITAS REALIZADAS SITUAÇÃO ATUAL DATA DA 

INSERÇÃO 

Carlos Antônio Jd. Piedade 10 Conclusão em 

andamento 

27.06.2014 

Artur Evangelista Candeias Visitas concretizadas: 06 

Visitas sem sucesso: 04 

Conclusão em 

andamento 

02.07.2014 

 

Laís Botelho 

Técnica do Aluguel Social 
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9 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

9.1 AGENDAS DE GESTÃO (COLEGIADO DE GESTÃO, REUNIÃO DE NÚCLEO E 

CAPACITAÇÕES). 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

02/12 

Participação 
de Audiência 
no Ministério 

Público de 
Pernambuco 

Ministério 
Público de  
Jaboatão 

dos 
Guararapes 

Coordenadora do 
Núcleo Jaboatão  
- Karla Rodrigues, 

Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo 

Jaboatão – 
Priscila Linhares. 

 

Representantes 
dos 

Equipamentos do 
Município de 

Jaboatão: 

CRAS, CAPS ad e 
Saúde do Idoso.  

Audiência sobre 
o usuário 

Dayvison Júlio 
Gaudino da 

Silva. 

 

 

 

O Atitude nas Ruas vai 
continuar 
acompanhando o caso. 

 

 

 

 

09/12 

Reunião com 
a 

Coordenação 
de Núcleo e 

PM-PE 

6º 
Batalhão 
da Polícia 
Militar de 
Jaboatão 

dos 
Guararapes  

 Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo - 

Priscila Linhares, 
Coordenadora de 

Núcleo - Karla 
Rodrigues e 

Major Jorge – 
PM-PE. 

- Orientações 
quanto a 
situação 

ocorrida no dia 
08 na 

vizinhança. 

- Após as orientações 
recebidas, realizar os 
encaminhamentos 
após conversa com a 
executora e a GPD. 
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16/12 

Reunião da 
Coordenação 
Técnica com 
Major Joel – 
Polícia Civil – 
Jaboatão dos 
Guararapes. 

 Polícia 
Civil - 
Jaboatão 
dos 
Guararapes 

Coordenação 
Técnica do 
Intensivo 

Jaboatão e 
Representante 
do Major Joel – 

Comissário 
Feliciano. 

- Conversa sobre 
situação 

ocorrida com o 
Vizinho do 
Intensivo 
Jaboatão 

- Encaminhamento à 
Delegacia da Polícia 
Civil de Piedade – 
Jaboatão dos 
Guararapes. 

18/12 
Capacitação 

com a 
Nutricionista 

SEDAS 

GPD: 
Nutricionista 

Deyse e 
Coordenador 

Hamilton. 

Programa 
Atitude: 

Coordenações 
Técnicas, 

Administrativos e 
Cozinheiras  dos 
núcleos  Cabo e 
Jaboatão Paulo, 

Catarina. 

Capacitação 
para os serviços 

dos Núcleos 
Cabo e Jaboatão 

- Sem 
encaminhamentos 
para esta reunião. 

29/12 
Reunião de 

Núcleo 
Apoio 

Jaboatão 

Coordenação de 
Núcleo - Karl 
Rodrigues, 

Coordenação 
Técnica do Apoio 
– Sulamy Patrícia 
e Coordenação 

Técnica do 
Intensivo – 

Priscila Linhares. 

- Informes; 

- Relatório 
mensal e metas; 

- Aluguel Social; 

- Início com a 
nova consultora 

– Michele; 

- Planejamento 
de momento de 

integração no 
Núcleo entre 

Apoio e 
Intensivo. 

- Agendada a próxima 
reunião de núcleo para 
o dia 20.01.2015. 
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9.2 REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

03/12 

Reunião de 
categoria 

com os 
Vigias 

Intensivo  

Coordenadora 
Técnica – Priscila 

Linhares; 
Supervisora- 

Marcia Cristina; 
Auxiliar 

Administrativo: 
Fábio; Vigias: 
Jadilson, José 

Alves, Roberto e 
Edmilton.  

- Proposta das 
reuniões por 
categoria, definir 
periodicidade; 

- Demandas dos 
turnos: dia e noite; 

- Solicitação de 
materiais de apoio 
para o trabalho; 

- Relacionamento 
Interpessoal; 

- Controle de 
entradas e saídas; 

- Insegurança atual 
do portão de 
entrada e portão 
dos fundos do 
serviço; 

- As solicitações foram 
encaminhadas para 
verificação da 
possibilidade de 
aquisição dos materiais 
e solução do problema 
do portão. 

 

- Continuaremos 
realizando tais 
reuniões 
sistematicamente com 
a cada 3 meses. 

03/12 
Reunião com 
a Supervisão 

Intensivo 

Coordenadora 
Técnica – Priscila 

Linhares; 
Supervisora- 

Marcia Cristina. 

- Informes; 

- Nova proposta de 
cardápio; 

- Educadores 
noturnos e 
diurnos, propostas 
de 
encaminhamentos 
para solução de 
alguns problemas. 

 

 

- Realização de 
conversas entre os 
turnos com os 
Educadores. 
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03/12 
Reunião 
Técnica 

Intensivo 

Coordenadora 
Técnica – Priscila 

Linhares, 
Supervisora- 

Marcia Cristina e 
toda a equipe. 

 

- Informes; 

- Alimentação das 
planilhas para 
relatório mensal e 
semanal; 

- Relatórios 
Individuais; 

- Planejamento 
mensal; 

- Planejamento da 
festa de Natal e 
Ano Novo com os 
familiares e 
usuários; 

- Aluguel Social; 

- Casos; 

- Revistas dos 
pertences  nas 
entradas e saídas 
do serviço; 

- Rotinas de 
repasse de plantão. 

Sem 
encaminhamentos 
para esta reunião. 

10/12 
Reunião com 
a Supervisão 

Intensivo 

Coordenadora 
Técnica – Priscila 

Linhares; 
Supervisora- 

Marcia Cristina. 

- Informes; 

- Repasses da 
reunião dos 
supervisores do 
Núcleo Jaboatão; 

- Instrumental do 
PIA. 

 

- Discutir o 
Instrumental do PIA 
com o Apoio Jaboatão. 

10/12 
Reunião 
Técnica 

Intensivo 

Coordenadora 
Técnica – Priscila 

Linhares, 
Supervisora- 

Marcia Cristina e 
toda a equipe. 

- Informes; 

- Planejamento da 
Confraternização; 

- Instrumental do 
PIA; 

- Realizar mobilização 
dos familiares para  
festa  de final de ano 
planejada para o dia 
17-12.  
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- Casos; 

- Aluguel Social; 

 

  

 

 

17/12 
Reunião 
Técnica 

Intensivo  

Coordenadora 
Técnica – Priscila 

Linhares, 
Supervisora- 

Marcia Cristina e 
toda a equipe. 

- Informes; 

- Sentimentos 
sobre a festa junto 
com os familiares e 
usuários; 

- Escala de final de 
semana e feriados; 

- Casos; 

- Alugue Social. 

 

  

- Sem 
encaminhamentos 
para esta reunião. 

 

 

30/12 
Reunião com 
a Supervisão 

Intensivo 

Coordenadora 
Técnica – Priscila 

Linhares; 
Supervisora- 

Marcia Cristina. 

- Informes; 

- Equipe técnica; 

- Planejamento da 
Pauta da reunião 
técnica. 

Sem encaminhamentos 
para esta reunião. 

30/12 
Reunião 
Técnica 

Intensivo 

Coordenadora 
Técnica – Priscila 

Linhares, 
Supervisora- 

Marcia Cristina e 
toda a Equipe 

Técnica de nível 
superior. 

- Informes; 

- Relatório Mensal 
e semanal; 

- Sentimentos da 
equipe sobre 2014 
e expectativas para 
2015; 

- Avaliação 
conjunta de todos 
os presentes. 

- Casos; 

Sem 
encaminhamentos 
para esta reunião. 
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- Desligamentos. 

 

 

 

9.3 REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, EXECUTORAS E 

SECRETARIA) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

15/12 

Reunião 
com as  
Gestões 

dos 
Núcleos 

Jaboatão e 
Cabo 

IEDES  

Núcleo Jaboatão: 
Coordenadora de 

Núcleo - Karla 
Rodrigues, 

Coordenadora 
Técnica do Apoio – 

Sulamy, 
Coordenadora 

Técnica do 
Intensivo – Priscila 

Linhares,. 

Núcleo Cabo: 

Coordenador de 
Núcleo – João 

Marcelo, 
Coordenadora 

Técnica – Jackeline. 
IEDES: 

Coordenadoras 
Técnicas Renata 

Almeida, Ivaneide e 
Patrícia. 

-  Informes; 

- Agendamento dos 
Planejamentos junto 
aos serviços; 

- Manutenção; 

- Caso de problema 
com o vizinho do 
Intensivo Jaboatão; 

- Pedidos para festas 
de final de ano; 

- Avaliar quantitativo 
de itens utilizados 
diariamente junto aos 
administrativos. 

- Recursos para 
Oficinas; 

- Seleção para 
Coordenação Técnica 
do Apoio Cabo. 

 

- Agendada próxima 
reunião para o dia 05-
01-2015 no horário 
da tarde. 

- Agendado 
planejamento anual 
junto à equipe do 
Intensivo Jaboatão 
para o dia 19-01-
2015. 
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10 DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

10.1 DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 
 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 01 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 04 

REUNIÃO INTERSETORIAL 03 

ESTUDO DE CASO 33 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 01 

CONSULTORIA 02 

REUNIÃO NA EXECUTORA 01 

TOTAL 45 
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 OBS.: Justificamos que não foram agendadas reuniões de colegiado para o mês 

de dezembro. 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 

 

 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 20 

adolescente 
40 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

TOTAL 
12 A17 18 A 23 24 A 29 30 A 40 41 A 59 

60 EM 

DIANTE 
N.I. 

M 0 8 15 6 4 0 0 33 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 2 0 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 4 4 
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F 0 2 3 2 0 0 0 7 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

0 1 1 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

0 0 0 

 

 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL / IDENTIDADE GÊNERO 

 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 
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Heterossexual 

35 

Homossexual 

3 

Bissexual 

2 

Não 

Informado 
40 

Travesti 

1 

Transexual 

0 
1 

 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

8 

BRANCA 

13 

PARDA 

19 

AMARELA 

0 

INDÍGENA 

0 

 

40 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 20 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 0 

½ SALÁRIO MÍNIMO 2 

1 SALÁRIO MÍNIMO 11 

2 SALÁRIO MÍNIMO 4 

3 SALÁRIO MÍNIMO 1 

ACIMA DE 3 SALÁRIO MÍNIMO 1 

NÃO INFORMADO 1 

TOTAL 40 
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TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 37 

ÁLCOOL 0 

MACONHA 2 

COCAÍNA 1 

SOLVENTE 0 

TOTAL GERAL 40 

 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 10 

NÃO 30 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 40 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 29 

NÃO 11 

NÃO INFORMADO 0 
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TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO 
FÍSICA 

0 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 3 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 1 

RELAÇÃO SEXUAL 0 

USO DE DROGAS 3 

CONCLUSÃO DO PIA 2 

OUTROS 5 

TOTAL 14 

 

 

 

 

TABELA IX - ATENDIMENTOS REALIZADOS 

TOTAL GERAL 40 
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GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 10 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 7 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 7 

TOTAL 24 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 105 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 149 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 107 

TOTAL 361 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 55 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 48 
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 Obs.: no dia 17.12 realizamos a festa de final de ano junto com os familiares e 

usuários no centro Intensivo, assim transferimos/cancelamos o grupo do dia 18, 

solicitando presença dos familiares no  dia 17 com o objetivo de ter maior participação. 

Na semana subsequente não houve grupo no dia 25, quinta-feira, porque foi feriado – 

Natal, abrimos o centro nesta data para visitação dos familiares como forma de 

integração entre os familiares e usuários do serviço. 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 107 

VISITA DOMICILIAR     0 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE NOVOS 
USUÁRIOS 

14 

SAÍDA TERAPÊUTICA 43 

ASSEMBLÉIA 2 

OUTROS/QUAL? 4 

TOTAL GERAL    170 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

GRUPO FAMÍLIA 4 2 
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REDE SUAS QUANT. 

CRAS 2 

CREAS 0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO (TRANSFERÊNCIA) 0 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CONSELHO TUTELAR 0 

OUTROS? 0 

TOTAL 2 
 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 11 

CTA 0 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 0 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 0 

POLICLÍNICA 1 

HOSPITAL GERAL 1 

UPA 2 

OUTROS? 8 

TOTAL 23 
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DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 0 

DHPP 0 

JUDICIÁRIO 1 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

GOVERNO PRESENTE 0 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 20 

INSS 1 

AGÊNCIA DO TRABALHO 3 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 0 

ONG 0 

OUTROS? 2 

TOTAL: 27 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 0 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 0 

TRABALHO FORMAL 1 

TRABALHO INFORMAL 4 

OUTROS? 4 

TOTAL: 9 
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11Aluguel Social – DEZEMBRO 2014 

 

 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  10  02 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20  20 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 10 
Beneficiados 

 03 

 

Obs.: Justificamos que estamos buscando junto à Executora e à GPD a solução de 

problemas operacionais para assim conseguir a inserção de outros usuários no Aluguel Social, 

visto que temos usuários com o perfil identificado pela equipe. Planejamos para o início do mês 

de janeiro de 2015 a inserção de mais 04 usuários, para isto estamos dando andamento nos 

contratos para locação das residências. 

 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO) 
MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 
NO DE VISITAS 

REALIZADAS NO MÊS 

Carlos Antonio 27.06.14 

Em acompanhamento- 

em processo de 

conclusão do 

acompanhamento 

10 

Arthur Evangelista 02.07.14 Em acompanhamento 10 

 

12 ANEXO 
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QUADRO DE CIs. – MÊS DE ANO (Acompanhamento) 

ITEM Nº DA 

CI 

DATA ASSUNTO SITUAÇÃO 

1 80 01/12/14 
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA 

O NATAL 
NÃO ATENDIDO 

2 81 02/12/14 
SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO 

NO FOGÃO INDUSTRIAL 
REALIZADO 

3 82 03/12/14 

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA 

O NATAL DOS USUÁRIOS COM 

FAMILIÁRES 

REALIZADO 

4 83 03/12/14 
SOLICITAÇÃO MATREIAL PARA 

OFICINA DE CULINÁRIA 
NÃO ATENDIDO 

5 84 05/12/14 
SOLICITAÇÃO MATERIAL PARA A 

CEIA DE NATAL E ANO NOVO 
REALIZADO 

6 85 08/12/14 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA REALIZADO 

7 86 08/12/14 
SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO 

DO PORTÃO PRINCIPAL 
REALIZADO 

8 87 08/12/14 

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS, 

LIMPEZA CISTERNA, CAIXA 

D’AGUA E DEDETIZAÇÃO 

NÃO ATENDIDO 

9 88 08/12/14 
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS NA 

INSTALAÇÃO DA CISTERNA 
REALIZADO 

10 89 10/12/14 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS REALIZADO 

11 90 11/12/14 

SOLICITAÇÃO DE MATERIA PARA 

TRANCAR PORTA COZINHA, 1º 

ANDAR E ARMÁRIOS COLMEIA 

PENDENTE 
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12 91 23/12/14 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CANCELADO 

13 92 23/12/14 SOLICITAÇÃO DE HORA EXTRA NÃO ATENDIDO 

 

 

PRISCILA CRISTINA LINHARES DE CARVALHO  

Coordenadora Técnica 

Centro de Acolhimento Intensivo  

Núcleo Jaboatão dos Guararapes 
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